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BEVEZETÉS 

A biokémia tudománytörténetének egyik jelentős mérföldköve volt az elsőként azonosított 

proteáz, a tripszin felfedezése. Az elnevezés Wilhelm Friedrich Kühne nevéhez köthető, aki az 

1860-as években kimutatta, hogy ez az anyag felelős a hasnyálmirigy váladékának fehérjebontó 

aktivitásáért [1]. Szintén Kühne érdeme az „enzim” kifejezés bevezetése és az enzimek élettani 

jelentőségének felismerése is [2]. A tripszin - korai felfedezésének is köszönhetően – napjainkra 

az egyik legismertebb, legtöbbet vizsgált proteáz lett. A biokémiai vizsgálómódszerek 

fejlődésének köszönhetően a fehérjék különböző homológ és mutáns változatainak szerkezeti 

analízisével egyre több részletet ismerünk meg a proteázok működésmechanizmusáról. 

A szerin proteázok a proteolitikus enzimek legszélesebb körben elterjedt és legváltozatosabb 

csoportja. A feleslegessé vált fehérjék degradációja mellett számos különböző élettani folyamat 

(véralvadás, immunválasz, emésztés, jelátvitel stb.) specifikus proteolízis útján történő 

szabályozásában is részt vesznek. Bár, az említett folyamatoknak nélkülözhetetlen résztvevői, 

de – funkciójukból adódóan – túlzott aktivitásuk is veszélyeket hordoz magában. Működésük 

ezért pontos szabályozást igényel. Aktivitásuk tér- és időbeli kontrollálásának egyik módja a 

fehérjealapú gátlómolekulákkal, a proteáz inhibitorokkal való kölcsönhatás. A szerin proteázok 

és természetes, fehérje alapú inhibitoraik tanulmányozása nagyban hozzájárul a proteolízist 

alkalmazó fiziológiai folyamatok megértéséhez, az általuk képzett komplexek pedig napjainkig 

talán a legtöbbet vizsgált modellek a fehérje-fehérje kölcsönhatás szerkezeti hátterének a 

tanulmányozásában. Az ilyen jellegű kutatások egyik közvetlen gyakorlati haszna lehet az 

inhibitorok specifikus terápiás célú alkalmazásra történő átalakítása.  

A Gráf László témavezetésével működő kutatócsoport az ELTE Biokémiai Tanszékén a 80-

as évektől kezdve a szerin proteázok és inhibitoraik specifikus kölcsönhatásainak vizsgálatával 

foglalkozik. Az eltelt 3 évtized alatt a kutatócsoport tagjainak - nemzetközi 

együttműködéseknek köszönhetően - több különleges enzim és inhibitor molekula 

tanulmányozására nyílt lehetősége. Ezek közé sorolhatók a Pacifastin inhibitorcsaládba tartozó 

sivatagi sáska (Schistocerca gregaria) hemolimfájából izolált SGPI-1 tripszin inhibitor és 

SGPI-2 kimotripszin inhibitor molekulák. Az SGPI-1 vizsgálata során számos érdekes 

felfedezés mellett sikerült kimutatni, hogy az a kanonikus inhibitoroktól szokatlan 

taxonspecifitást mutat [3]. Az összehasonlító kinetikai vizsgálatok alapján az inhibitor 5 

nagyságrenddel nagyobb affinitással gátolt egy ízeltlábú tripszint, mint annak gerinces 
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homológját. Ezeknek a kísérleteknek köszönhetően került a képbe a kecskerák (Pontastacus 

leptodactylus) középbéli mirigyéből izolált tripszin. Fodor Krisztián és Szenthe Borbála doktori 

kutatómunkájának köszönhetően többek között sikerült meghatározni az említett taxonspecifitás 

szerkezeti hátterét, valamint - a kecskerák tripszin és az SGPI-1 kristályosításával - előállítani 

az első atomi felbontású proteáz-proteáz inhibitor röntgenszerkezetet (egyben az első ízeltlábú 

tripszin szerkezetet is) [4]. A nagy felbontású szerkezet több új, a katalitikus mechanizmus 

valamint a szubsztrátok és inhibitorok szerkezete közti összefüggés tisztázásához vezetett. A 

kutatómunka folytatásaként a kecskerák tripszin szarvasmarha hasnyálmirigy tripszin 

inhibitorral (BPTI) való interakciója került az előtérbe. Kiderült ugyanis, hogy az inhibitor, 

amellett, hogy nagy hatékonysággal (Ki ~ 10-13 M) gátolja az ízeltlábú tripszint, azzal jóval 

stabilabb – extrém denaturáló körülményeknek is ellenálló - komplexet képez, mint a 

szarvasmarhából izolált homológjával. Doktori kutatómunkám egyik célja e jelenség szerkezeti 

hátterének felderítése lett, melyhez a különleges komplex kristályszerkezetének 

meghatározására is szükség volt. Kutatócsoportunk korábbi eredményeiből kiindulva 

feltételeztük, hogy a komplexek stabilitása közti különbséghez a tripszin homológok eltérő 

flexibilitása is hozzájárulhat, ezért munkám során igyekeztem feltárni a két tulajdonság közti 

összefüggéseket. 

Kutatásaim másik vizsgált objektuma a molekuláris flexibilitás témakörben egy növényi 

Kunitz-típusú szerin proteáz inhibitor, melyet a dél-afrikai Nelson Mandela Metropolitan 

University kutatócsoportjával együttműködve izoláltunk egy Afrikában őshonos Acacia faj 

terméséből és AkCI/1-nek neveztünk el. Dolgozatom második felében ismertetem az inhibitor 

szerkezeti és enzimológiai analíziséből nyert eredményeinket, melyek arra utalnak, hogy fehérje 

specifitásának kialakulásához a kanonikus kötőhurok – más esetekben még nem tapasztalt 

mértékű - flexibilitása szükséges. Kristály- és NMR szerkezeti adatok hiányában bemutatom az 

AkCI/1 egyedi működésmechanizmusáról alkotott teoretikus modellünket.  
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1. A fehérjék stabilitásáról 

A makromolekulák közül az élő szervezetek felépítésében a legfontosabb szerepet a fehérjék 

töltik be, melyek minden élettani folyamat kialakításában és szabályozásában részt vesznek. 

Általánosan fogalmazva a fehérje stabilitás kifejezi, hogy a polipeptidlánc milyen mértékben 

képes megőrizni kémiai és háromdimenziós szerkezetét szélsőséges körülmények között. A 

fehérjék vizsgálata során meghatározhatjuk azok kémiai, illetve fizikai stabilitását [5]. Előbbi 

ellenálló képességet fejez ki olyan hatásokkal szemben, amelyek a kovalens szerkezet 

megbontásán keresztül új kémiai szerkezetek kialakulásához vezetnek (ilyen mechanizmusok 

például a dezamidáció, izomerizáció, proteolízis, diszulfidhíd átrendeződés stb.). A fizikai 

stabilitás ezzel szemben olyan folyamatok elleni rezisztenciát jelent, amelyek a kovalens 

szerkezetet nem befolyásolják, de a fehérje fizikai állapotát megváltoztatják (pl. denaturáció, 

aggregáció, precipitáció, adszorpció). A szerkezeti biokémiában a fehérjék stabilitása alatt az 

utóbbi tulajdonságot értjük. A fizikai (vagy más néven termodinamikai) stabilitás a különböző 

fehérjére ható erők eredőjeként meghatározza, hogy adott körülmények között a fehérje döntően 

natív vagy letekeredett állapotban lesz. A harmadlagos szerkezettel rendelkező fehérjék esetén 

ez a tulajdonság kvantitatívan leírható a fehérje natív és letekeredett állapotaihoz tartozó Gibbs-

féle szabadentalpia értékek különbségeként. Meghatározott körülmények között a két állapot 

közti átmenet egy egyensúlyra vezető folyamat. A szabadentalpia különbség és a reakció 

egyensúlyi állandója közti összefüggést az alábbi egyenlet mutatja be: 

 lnN D D NG G G R T K         

ahol a GD és a GN a fehérje letekeredett (denaturált) és natív szerkezetének Gibbs-féle 

szabadentalpia értékei, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, K pedig a fehérje 

letekeredésére jellemző egyensúlyi állandó. A Gibbs-féle szabadentalpia változásának értéke a 

rendszer entalpiájának (ΔH) és entrópiájának változásától (ΔS) függ: 

 G H T S       

Az entalpia tag értékét a molekula szerkezetét stabilizáló kémiai kötések (kovalens kötések, 

van der Waals kölcsönhatások, hidrogénhidak, elektrosztatikus interakciók) határozzák meg. Az 
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entrópiaváltozás további komponensekre bontható fel: ezek a fehérje (vagy fehérje-ligandum 

komplex) transzlációs és konformációs entrópiaváltozásai, valamint az oldószer 

entrópiaváltozása [6]. A stabilitáshoz való legnagyobb hozzájárulást a natív állapot esetében a 

hidrogénkötések és a hidrofób kölcsönhatások szolgáltatják [7, 8], míg a denaturált állapot 

esetében a konformációs entrópia [9, 10]. Az említetteknél kisebb jelentőségű, de fontos 

faktorok lehetnek még a diszulfidhidak, sóhidak, aromás oldalláncok kölcsönhatásai, valamint 

a fémion kötés [11-16]. 

Számos fehérje esetében kísérletesen bizonyították, hogy az entalpia- és entrópiatag közt az 

1. ábrán látható lineáris összefüggés tapasztalható [17-19]. Egy fehérje ligandumával való 

kölcsönhatása során a kialakuló másodlagos kötőerők csökkentik a komplex entalpiáját, 

ugyanakkor a kialakuló kötések miatt csökken a rendszer konformációs szabadsága és ezáltal 

az entrópiája. Ezt az összefüggést nevezzük entalpia-entrópia kompenzációnak [20-22], és ebből 

következik az is, hogy relatíve magas entalpia- és entrópiaváltozások együtt csak alacsony 

szabadentalpiaváltozás értékeket eredményeznek.  

1. ábra: Entalpia-entrópia kompenzáció. 100 különböző fehérje-fehérje kölcsönhatás egyensúlyi 

állapotában mért entalpia (ΔHo) és entrópia (TΔSo) tagjaira illesztett lineáris függvény (folytonos 

vonal) és az illesztés 95%-os predikciós intervallumának határai (szaggatott vonalak) 

(Forrás:Teilum és mtsai. [23]). 
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A fentiekben bemutatott termodinamikai stabilitás csak a reverzibilisen denaturálódó, két-

állapotú (natív és letekeredett) egyensúlyi modellel jellemezhető fehérjékre érvényes. Baker és 

munkatársai az -litikus proteáz vizsgálata során fedezték föl, hogy azonos körülmények között 

a fehérje inaktív és natív állapota is stabilan fenntartható egymásba való átalakulásuk nélkül, 

amiből arra a következtetésre jutottak, hogy a fehérje feltekeredése nem termodinamikai, hanem 

kinetikai kontroll alatt áll [24]. Napjainkig számos más, rendkívül ellenálló fehérje esetében 

sikerült ezt a jelenséget kimutatni [25-28]. Az úgynevezett kinetikailag stabil fehérjék (KSP) 

denaturációja egy irreverzibilis, legalább két lépéses folyamatként írható le, melyet 

egyszerűsítve Lumry és Eyring modellje [29] mutat be: 

 N U F   

N és U a fehérje natív és letekeredett (vagy részlegesen letekeredett) állapotai, míg az F egy 

irreverzibilisen denaturált, inaktív állapotot jelent. A kinetikai stabilitást az átmenetekhez 

tartozó rendkívül magas szabadentalpia-gát okozza (lásd az -litikus proteáz és egy 

termodinamikailag stabil fehérje energiadiagramjait összehasonlító 2. ábrán), ami egyszerűen 

„becsapdázza” a fehérjét egy adott konformációs állapotba. Az energiagátnak köszönhetően 

ezek a fehérjék a destabilizáló hatások ellenére is fiziológiai értelemben hosszabb ideig képesek 

megőrizni natív konformációjukat, illetve biológiai aktivitásukat.  

2. ábra: Termodinamikai vs. kinetikai 

stabilitás (Jaswal és mtsai. munkája alapján 

[30]). (A) Egy tipikus, termodinamikailag 

stabil fehérje szabadentalpia diagramja. (B) 

A kinetikailag stabil -litikus proteáz 

szabadentalpia diagramja a fehérje le- és 

feltekeredési sebességeinek feltüntetésével. 

Propeptid (P) hiányában (folytonos vonal) 

egy magas energiagát megakadályozza az 

átalakulást a natív (N) és a stabilabb 

intermedier (I) vagy letekeredett állapotok 

közt. A propeptid jelenléte (szaggatott vonal) 

csökkenti az energiagátat és stabilizálja a 

natív konformációt. 
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Az evolúció során éppen ezért főleg olyan fehérjéknél alakult ki ez a szerkezeti sajátság, 

amelyek működése rendkívül kedvezőtlen körülmények között (pl. magas hőmérséklet, 

alacsony pH, „zsúfolt” intracelluláris környezet) is nélkülözhetetlen. Emellett a kinetikai 

stabilitás fontos szerepet játszik a fehérjék helytelen feltekeredéséhez kapcsolódó (ún. 

misfolding) betegségek megelőzésében. Hammarström és munkatársai transztiretin 

szérumfehérje vizsgálata során jutottak arra a következtetésre, hogy a fehérje natív állapotának 

kinetikai stabilizálásával csökkenthető az amiloidogén intermedier szerkezetek 

hozzáférhetősége, ezáltal gátolható az amiloid fibrillumok képződése [31]. A KSP-k figyelemre 

méltó fiziológiai és patológiás jelentősége tette indokolttá proteom szintű elterjedésének 

vizsgálatát. Kimutatásukra két hatékony, nagy áteresztőképességű módszert dolgoztak ki, 

amelyek a fehérje nem natív állapotainak korlátozott hozzáférhetőségén alapul. Xia és 

munkatársai kimutatták, hogy a KSP-k rendkívül ellenállóak a SDS-denaturációval szemben, 

így egy sejtlizátum egyszerű, 2D gélelektroforézisével azonosíthatók [28]. A másik módszert 

Park és munkatársai fejlesztették ki. Eljárásuk limitált proteolízist alkalmazva szűri ki a proteom 

szokatlanul stabil fehérjéit [32]. 

Mind a stabilitás mind a flexibilitás szempontjából említésre méltó csoportot alkotnak az 

úgynevezett rendezetlen fehérjék is. Ahogy nevük is mutatja, a fehérjék ezen csoportja natív 

állapotban sem rendelkezik jól definiálható térszerkezettel, ezért a klasszikus értelemben vett 

termodinamikai stabilitásuk sem értelmezhető. A rendezetlen szerkezet a molekuláris 

felismerésben tölt be fontos szerepet. Funkcionális előnye lehet többek között, hogy növeli a 

fehérje-fehérje kölcsönhatások sebességét, nagyobb specifitást biztosít a kötéserősség 

növekedése nélkül, és egyszerre több, egymástól független funkció ellátását teszi lehetővé [33-

35]. Bioinformatikai vizsgálatok alapján a rendezetlen fehérjék gyakorisága a különböző 

proteomokban az organizmusok komplexitásával együtt növekszik [36, 37]. Eukariótákban 

becslések szerint a proteomok 5-15%-át alkotják teljesen rendezetlen szerkezetű fehérjék.  

A bemutatott példákkal a stabilitás és a funkció közti összefüggések bemutatására 

törekedtem. A fehérjék megfelelő működését jelentősen befolyásoló másik szerkezeti 

tulajdonság a flexibilitás, melynek definiálásáról és funkcionális vonatkozásairól a következő 

fejezetben lesz szó. 
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1.2. A fehérjék flexibilitása és annak szerepe a molekuláris felismerésben 

 A molekuláris biológiai publikációkban a fehérjéket gyakran aminosav monomerekből 

felépülő rigid, statikus szerkezetekként festik le. Valójában azonban funkciójuk betöltése 

nagymértékben függ szerkezetük dinamikus jellegétől. A flexibilitás – ami a szerkezeti 

dinamika következménye - a fehérje konformációs adaptivitását jelenti, amellyel a kölcsönható 

partnermolekulá(k)ra, illetve a környezeti változásokra reagál. Bizonyos esetekben ez az 

adaptivitás megnyilvánulhat mindössze néhány aminosavat érintő elmozdulásban (pl. egy enzim 

kismolekulájú szubsztrátjának kötése során), máskor a változások kiterjedhetnek doménekre 

vagy akár a fehérje globális szerkezetére is (pl. allosztérikus enzimek működése vagy ligandum 

hatására bekövetkező fehérjefeltekeredés során). A konformációváltozások különböző típusait 

szemlélteti a 3. ábra, feltüntetve a különböző amplitúdójú mozgások időskáláját (ami akár 13-

15 nagyságrendbeli eltérést is jelenthet). A leggyorsabb mozgások közé sorolhatók a molekulák 

kovalens kötéseinek rezgései és az aminosav oldalláncok rotációi, amik a piko- és 

nanoszekundumos tartományba esnek. A legidőigényesebb folyamatok általában a fehérjék 

feltekeredése és a fehérje-ligandum disszociációk, melyek már akár órákban vagy napokban 

mérhetők. 

3. ábra: Fehérje konformációs mozgások és azok időskálái (Forrás:Teilum és mtsai. [23]). 
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A fehérjék dinamikus változásainak feltérképezéséhez és megértéséhez gyakran szükség van 

mind kísérletes módszerek (leginkább spektroszkópiai mérések), mind molekuladinamikai 

szimulációk alkalmazására. A két legelterjedtebb szerkezetvizsgáló módszer a 

röntgenkrisztallográfia és az NMR spektroszkópia. Utóbbi, az oldatfázisban zajló mérések miatt 

alkalmasabbnak tűnhet dinamikai vizsgálatokra. Izotópjelölt fehérjék felhasználásával egyaránt 

mérhetők vele a gyors (ps-ns időskálán mérhető) és lassú (s< időskálán mérhető) molekuláris 

változások. A módszer hátránya, hogy leginkább csak kisebb méretű fehérjék vizsgálatára 

használható. A röntgenkrisztallográfia esetében nincs méretkorlát, viszont a mérésekhez a 

vizsgált makromolekulákat kristályosított formában kell előállítani. Az így előállított 3D 

modellek nem mindig felelnek meg az oldatban tapasztalt natív szerkezetnek, ami elsősorban a 

kristály rácspontjaiban elhelyezkedő fehérjék közt kialakuló másodlagos kölcsönhatásoknak 

köszönhető. Ennek ellenére a fehérjék különböző (pl. intakt vagy ligandumkötött) állapotairól 

felvett röntgenszerkezetek alkalmasak lehetnek a dinamika mértékének és funkcionális 

szerepének kimutatására [38, 39]. A krisztallográfia szórási adataiból előállított modell 

tartalmazza az egyes atomok térbeli koordinátáit és a hozzájuk rendelt B-faktor értékeket. 

Utóbbiak az atomok körüli elektronfelhő „elkenődésének” mértékét, így az atomi pozíció 

bizonytalanságát jelzik. Alacsony B-faktorú atomok a közel azonos pozícióban helyezkednek el 

a kristályrács összes molekulájában. Magasabb B-faktor értékek jelzik, ha egy atom nagyobb 

konformációs szabadságú aminosavban található, ezért több mikroállapottal jellemezhető a 

kristályszerkezetben. A B-faktor eloszlás ennélfogva - a kristálykontaktusok 

figyelembevételével - alkalmas lehet flexibilis régiók kimutatására [40], illetve hasonló 

szerkezetű fehérjék összehasonlítására (lásd később a 4.4.3. fejezetben). 

A biokémiai vizsgálómódszerek fejlődésének köszönhetően a fehérjék szerkezetéről és azok 

változásairól alkotott elképzeléseink a 19. századtól kezdve többször is jelentős változáson 

mentek keresztül. Még a kísérletesen meghatározott szerkezeti eredmények megjelenése előtt 

felmerült, hogy a fehérjékre jellemző lehet egyfajta dinamika és plaszticitás. Emil Fisher 1894-

ben publikált „kulcs-zár” elmélete azonban az enzimeket és szubsztrátjaikat statikus, egymással 

komplementer felszínű molekulákként jellemezte. Ennek a 20. század első felében (és bizonyos 

esetekben még napjainkban is) teljesen elfogadott nézetnek azonban egyre több kísérletes adat 

mondott ellent. Jelentősebb változások az 1950-es évek végén következtek be. Daniel Koshland 

Fisher elméletét továbbfejlesztve megalkotta az indukált illeszkedés modelljét [41], mely szerint 
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az enzim aktív helye a szubsztrátkötés hatására szerkezeti változáson megy keresztül. Az újabb 

hipotézis így már feltételezte, hogy a fehérjék (részleges vagy teljes) szerkezete flexibilis kell, 

hogy legyen. Még ugyanebben az évben John Kendrew és munkatársai publikálták az első 

háromdimenziós fehérjeszerkezetet [42]. A röntgenkrisztallográfia módszerének megjelenése 

és fejlődése nagyon nagy lendületet adott a szerkezeti biokémiai kutatásoknak (napjainkig több, 

mint 90000 fehérjeszerkezetet sikerült meghatározni ezzel a módszerrel). Linderstrøm-Lang és 

Schellman 1959-ben a fehérjéket „lélegző”, folyamatosan mozgásban levő szerkezetekként írták 

le [43]. Az ő nyomvonalukon továbbhaladva Straub F Brúnó és felesége Szabolcsi Gertrúd 

publikálták a - ma már fluktuációs illeszkedés néven ismert – elméletüket [44]. Modelljük - az 

indukált illeszkedéshez hasonlóan - feltételezte, hogy a fehérjék különböző konformációs 

állapotokban léteznek. Koshland hipotézise szerint a ligandum kötődése a fehérje 

konformációváltozását indukálja, Straubék elmélete alapján viszont az oldatban a fehérje 

különböző konformációs állapotok egyensúlyi elegyeként van jelen, a ligandum pedig ezek 

közül válogatva a vele komplementer szerkezethez kötődik, ezzel eltolva az egyensúlyt az adott 

állapot irányába. Bár az indukált és fluktuációs illeszkedés elméletek kidolgozása időben közel 

esett egymáshoz, utóbbi, az elkövetkező évtizedekben jóval kevésbé tudott elterjedni a 

köztudatban1. Erre egészen az ezredfordulóig kellett várni. Az NMR spektroszkópiai módszerek 

elterjedésének köszönhetően egyre több kísérletes eredmény is alátámasztotta Straubék 

elméletét, ami azonban már új elnevezéseket is kapott. Mára a „konformációs szelekció” vált a 

legelterjedtebbé [45, 46]. Az elmúlt hat évtizedben Koshland és Straub elméletének is számos 

támogatója és ellenzője akadt. A fehérjék allosztérikus interakcióit bemutató Koshland-

Némethy-Filmer (KNF) [47] és a Monod-Wyman-Changeux (MWC) modellek [48] is az 

indukált illeszkedés és a konformációs szelekció szembenállását tükrözték. Valójában azonban 

a két mechanizmust nem lehet élesen elválasztani egymástól. Grünberg és munkatársai 

molekuladinamikai szimulációkra alapozva alkották meg a rugalmas fehérje felismerő komplex 

munkamodelljüket (FPRM; Flexible Protein Recognition Model) [49], mely szerint a fehérje-

fehérje interakciók egymást követő szakaszaiban egyaránt fontos szerepet játszik a diffúzió, a 

konformációs szelekció valamint az indukált illeszkedés is. Csermely és munkatársai is hasonló 

                                                 

1 Ehhez az is hozzájárult, hogy Straubék munkájukat orosz nyelven, egy szovjet könyvfejezetben 

publikálták, ami az adott időszakban a nyugati kutatók számára gyakorlatilag elérhetetlen volt.  
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következtetésre jutottak. Kibővített konformációs szelekció modelljük egyesítette magában 

Fisher, Koshland és Straub teóriáját (4. ábra). 

4. ábra. : A kibővített konformációs szelekció modell (Forrás: Csermely és mtsai. [50]). Legfelül 

a két kölcsönható partnermolekula energiatérképei (folding tölcsérek), alattuk kiemelve a két molekula 

legkisebb energiájú, natív konformációs állapotaival. Az ábra felső része szemlélteti a kibővített 

konformációs szelekció modellt. A és B molekulák különböző konformációinak helyét az 

energiatérképeken piros és sárga pontok szemléltetik. A kétfejű nyilak a konformációs szelekciót jelölik. 

Ahogy a két partner megközelíti egymást, a konformerek eloszlása és az energiatérképek alakja is 

megváltozik. A konformációs szelekció és az azt követő vagy megelőző konformációs illeszkedési 

lépések sorrendjei alakítják ki a "kötési útvonalakat" (szaggatott vonalak). Az ábra alsó része a reakció 

4 különböző kimenetelét szemlélteti: a) klasszikus kulcs-zár modell két rigid, tökéletesen komplementer 

kötőfelszínnel. b) Klasszikus indukált illeszkedés modell, ahol az egyik partner kötődése 
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konformációváltozást indukál a másik partnermolekulában. c) Az eredeti konformációs szelekció modell, 

amelyben a különböző fluktuáló konformációk kölcsönhatását nem követi konformációs átrendeződés. 

d) B molekula az A partner néhány fluktuáló konformációjához kötődik, amely egy következő 

konformációs átrendeződést indukál a B partnernél. 

 

Huber és Bennett áttekintő munkájában a flexibilitás funkcionális szempontból három fontos 

szerepét emeli ki [51]. Az egyik ilyen funkció a szubsztrátkötés szabályozása. A rigidebb, 

egymással komplementer kötőfelszínek (mint a szerin proteázok és kanonikus inhibitoraik 

esetében) erősebb kölcsönhatások kialakítására képesek. Ezzel szemben a flexibilis régiók 

megkötése konformációs entrópia csökkenést igényel, ami negatívan befolyásolja az 

asszociációs energiát. A rigid és flexibilis régiók arányának változtatása allosztérikus 

szabályozással megvalósítható. A második fontos szerep a fehérje domének független 

működésének biztosítása. A domének kovalens összeköttetését általában flexibilis linker régiók 

biztosítják. A harmadik kiemelt szerep a katalitikus aktivitás szabályozásában lehet. Szép 

példája ennek az proteázok zimogén aktivációja (amelyről a későbbiekben az 1.3.2 fejezetben 

lesz még szó). Ez a folyamat sokszor igen nagy amplitúdójú konformációváltozásokat igényel, 

ami szintén a fehérje flexibilis régióihoz köthető. 

1.3. A szerin proteázok 

A proteázok általánosan elterjedt, az élővilág minden csoportjában megtalálható fehérjék, 

melyek az általuk katalizált reakciótípus alapján a hidroláz enzimek közé sorolhatók. 

Természetes szubsztrátjaik, a fehérjék és peptidek peptidkötéseinek hidrolízisét katalizálják, 

emellett pedig észter és tioészter kötések hasítására is képesek. Az enzimcsoportba tartozó 

fehérjékre (a jelentésbeli különbségek ellenére) gyakran alkalmazzák még a „proteináz” és a 

„peptidáz” kifejezéseket is. A hivatalosan ajánlott elnevezés a legutóbbi lenne, az irodalomban 

azonban mégis leginkább a „proteáz” kifejezés terjedt el (ezért dolgozatomban én is ezt az 

elnevezést használom). Számos élettani folyamatban létfontosságú szerepet töltenek be. 

Röviden összefoglalva legfontosabb funkcióik a fehérjék degradációja, illetve azok 

aktivitásának proteolitikus hasítással történő szabályozása. 

Mivel számos ismert képviselőjük létezik, rendszerezésük nem egyszerű feladat. Változatos 

szerkezetük és működésmechanizmusuk miatt csoportosításuk három szempont szerint is 
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lehetséges. Az egyik felosztás a katalitikus mechanizmusban központi szerepet betöltő kémiai 

csoport alapján történik. E szerint jelenleg hét fő csoportot különböztetünk meg: szerin-, 

cisztein-, treonin-, aszparagin-, aszpartát-, glutamát- és metalloproteázokat. Utóbbi három 

esetében egy aktivált vízmolekula, míg a többi csoportban a névadó aminosav képez nukleofil 

támadócsoportot a katalitikus mechanizmus során. Érdekesség, hogy a legkésőbb felfedezett -

leginkább vírusokban előforduló - aszparagin proteázok csoportjában kizárólag önmagukat 

hasító, autolitikus proteázok találhatók.  

A második csoportosítási rendszer a hasadó kötés polipeptidláncon belüli elhelyezkedésén, 

illetve a szubsztrátok méretén alapul. A felosztás alapján a két legfőbb csoport az endo- és 

exopeptidázok csoportja. Utóbbiak szubsztrátjuk N- vagy C-terminálisán található első, 

második vagy harmadik peptidkötést hidrolizálják. Ezek alapján tovább csoportosíthatók 

amino-, karboxi-, dipeptidil- és tripeptidil peptidázokra. Az endopeptidázok ezzel szemben a 

polipeptidláncok belső peptidkötéseit hidrolizálják. A csoporton belül az oligopeptidázok csak 

a fehérjéknél kisebb polipeptidláncok hasítását végzik. A proteázok EC számozása (Enzyme 

Comission number [52]) is ezt a rendszert alkalmazza. 

A proteázokat és azok inhibitorait rendszerező MEROPS adatbázis (merops.sanger.ac.uk) 

[53] egy harmadik rendszerezési szempontot használ, mely az enzimeket szekvencia 

homológiák és térszerkezetek alapján csoportosítja. Az adatbázis a jelenleg ismert (és 

azonosítóval rendelkező) 4247 proteázt elsősorban szekvencia homológiák alapján 253 

családba, azokat pedig evolúciós eredetük alapján 61 klánba sorolja (2015. 07. 06-i állapot). 

Az ismert proteázok közel 40%-a a legnépesebb csoportba, a szerin proteázok közé sorolható 

[54]. A csoport a nevét a katalitikus szerin oldalláncról kapta, mely nukleofil támadást intéz a 

hasítandó peptidkötés karbonil csoportja ellen. A katalízisben fontos szerepet tölt még be egy 

általános bázis (általában egy hisztidin) és egy harmadik aminosav, mely legtöbbször a bázis 

oldalláncának megfelelő orientációját biztosítja (ez legtöbbször egy aszparaginsav). A szerin 

proteázok további felosztása a harmadlagos szerkezet, valamint a katalitikus triádban szereplő 

aminosavak és azok szekvenciában való sorrendje alapján történik. A hasonló katalitikus 

mechanizmus azonban nem egy közös ősből vezethető le, hanem a konvergens evolúció 

eredménye [55]. Ezt tükrözi a négy úgynevezett klasszikus szerin proteáz klán: a kimotripszin 

(PA), a szubtilizin (SB), a karboxipeptidáz D (SC) és a Clp peptidáz (SK) szerkezete is. A 
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klánok között találunk kevert típusúakat is, melyek a szerin mellett cisztein és treonin 

proteázokat is tartalmaznak (ezek a PA, PB, PC klánok).  

1.3.1. A kimotripszin (S1) család 

A természetben leggyakrabban előforduló szerin proteázok a kimotripszin klán S1 családjába 

sorolhatók. A család képviselői kivétel nélkül endopeptidázok, melyek számos különböző 

biológiai funkciót tölthetnek be. Legfontosabb képviselőik részt vesznek többek között az 

emésztésben [1, 56], a véralvadásban [57, 58], az immunválasz kialakulásában [59, 60], a 

megtermékenyítésben [61, 62] és a jelátvitelben is [63, 64]. Szerkezetük - a jelentős 

szekvenciabeli eltérések ellenére - erősen konzervált (5.B. ábra). Ez a kimotripszin-típusú 

vázszerkezet két, egymásra merőleges antiparallel -hordó szerkezetű doménből áll (5.A. ábra), 

melynek kialakulása egy génduplikációra vezethető vissza [65]. 

5. ábra: Az S1 családba tartozó szerin proteázok szerkezete. (A) A család egyik típusenzimének, 

a szarvasmarha kimotripszinnek a szerkezete szalagmodell ábrázolásban. Az enzim N-terminális 

doménjét kék, C-terminális doménje zöld színnel jelöltem. Pálcikaábrázolás és magenta szín emeli ki 

a két domén határán található katalitikus triád aminosavait. (B) Szarvasmarha kimotripszin (PDB: 

1AFQ) és kationos tripszin (PDB: 3ITI), valamint humán neutrofil elasztáz (PDB: 1HNE) és trombin 

(PDB: 1A2C) egymásra illesztett szerkezetei a másodlagos szerkezetek alapján színezve. Az ábrát a 

PyMOL program segítségével készítettem. 
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Az aktív hely, melynek kialakításában mindkét domén részt vesz, három fontos funkcionális 

egységből épül fel. Ezek a katalitikus triád, az oxianion lyuk és a szubsztrátkötő felszín. A 

peptidkötések hidrolízisében a központi szerepet a katalitikus triád aminosavai: sorrendben a 

His57, az Asp102 és a Ser1952 [66, 67] töltik be. Ezek a két -hordó között kialakult árokban 

foglalnak helyet, és egy kiterjedt hidrogénhíd hálózaton keresztül kapcsolatban állnak az enzim 

S1 kötőzsebével (lásd lejjebb), illetve a Ser214-Trp215-Gly216 aminosavak alkotta polipeptid 

kötőhellyel. Az oxianion lyuk, amelyet a Gly193 és a Ser195 főláncának amidcsoportjai 

alkotnak szintén közvetlen összeköttetésben áll a katalitikus triáddal. Az NH atomok egy pozitív 

töltésű zsebet hoznak létre, ami az enzimatikus reakció során aktiválja a hasadó kötés karbonil 

csoportját, valamint részt vesz a reakció további lépéseiben kialakuló tetraéderes intermedier 

szerkezetek stabilizálásában. A szubsztrátkötő felszín magába foglalja a peptid szubsztrátok 

kötőzsebeit, illetve a polipeptid kötőhelyet. A szubsztrát részéről P1-nek nevezzük azt az 

aminosavat, amelynek C-terminális peptidkötése az enzimatikus reakció során elhasad. Ezt a P1 

oldalláncot rögzíti az enzim szubsztrátspecifitását elsődlegesen meghatározó S1 kötőzseb. Az 

elnevezések Schechter és Berger nevéhez köthetők [68]. Az általuk kidolgozott nevezéktan 

alapján P1-től N-terminális irányba haladva a P2, P3, P4 stb. aminosavcsoportok, C-terminális 

irányba haladva pedig a P1’, P2’, P3’ stb. aminosavcsoportok következnek. Ezeket a 

csoportokat az enzim részéről a számozásnak megfelelően S2, S3, S4, illetve S1’, S2’ és S3’ 

zsebek kötik meg (6. ábra). Ugyanezt a nómenklatúrát használjuk a szubsztrátszerűen kötődő 

inhibitorok esetében. 

A proteáz-szubsztrát vagy proteáz-inhibitor kölcsönhatás specifitását leginkább a P1 

aminosav csoport, illetve a P1-S1 kölcsönhatás határozza meg. Az S1 kötőzseb kialakításában 

a 189-192, 214-216 és 224-228 aminosavak vesznek részt, ezek közül a specifitás 

meghatározásában a legfontosabb szerepet a 189-es, 216-os és 226-os aminosavak töltik be. 

Klasszikus tankönyvi példa a tripszin, a kimotripszin és az elasztáz szelektivitásának 

összehasonlítása. A tripszin kötőzsebének alján elhelyezkedő Asp189 oldallánca a P1 

pozícióban elsősorban a pozitív töltésű arginil és lizil oldalláncokat képes stabilizálni. A 

kimotripszin egy viszonylag tágas és apoláros S1 kötőzsebbel rendelkezik, a 189-es pozícióban 

                                                 

2 A számozás a Hartley és munkatársai által kidolgozott kimotripszinogén számozási rendszert követi, ami az 

S1 család tagjainak szerkezeti homológiáján alapul. A dolgozat további részeiben is ezt a számozást alkalmazom. 
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pedig egy szerin található. Ennek megfelelően elsősorban fenilalanin, triptofán, tirozin és leucin 

aminosavakat preferál a P1 helyen. Az elasztáz – Val216 és Val226 oldalláncainak 

köszönhetően - szűkebb kötőzsebe miatt leginkább alanin aminosav csoportot követő 

peptidkötést hidrolizál.  

A szubsztrátspecifitás mutációkkal történő megváltoztatására irányuló kísérletek felhívták a 

figyelmet arra, hogy az specifitást meghatározó kölcsönhatási hálózat túlterjed az S1 

kötőzseben. A kölcsönható felület kialakításban további kötőzsebek és a már említett polipeptid 

kötőhely. Utóbbi a szubsztrátok P1-P3 oldalláncaival H-kötéseket kialakítva antiparallel -

lemezt formál. Emellett a Ser214 karbonil csoportja His57-tel is hidrogénhidat képez, így 

létrejön egy kommunikációs hálózat a proteáz S1 kötőzsebe, polipeptid kötőhelye és a 

katalitikus triádja között. 

Az S2-Sn, illetve kötőzsebek különböző mértékben befolyásolják a szerin proteázok 

szubsztrátspecifitását. Kimotripszin és tripszin esetében például az S2-S3 kötőzsebek igen 

széles szubsztrátspecifitást tesznek lehetővé, de elsősorban hidrofób aminosavak megkötését 

preferálják [69, 70]. Más esetekben az aktív hely közelében található hurkokban bekövetkező 

inszerciók növelhetik az S2-Sn helyek szelektivitását. Az enterokináz például kizárólag egy 

meghatározott P5-P1 szekvencia (Asp-Asp-Asp-Asp-Lys) felismerésére képes, míg az elasztáz 

esetében a P3-S3 kölcsönhatás a meghatározó [71, 72]. 

6. ábra: A szerin proteázok peptidszubsztrátokkal és szubsztrátszerű inhibitoraikkal való 

kölcsönhatásának sematikus ábrázolása a Schechter-Berger nevezéktan alapján. 
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Az Pn’-Sn’ kölcsönhatásokra vonatkozó megfigyelések elsősorban a proteáz-inhibitor 

komplex vizsgálatából származnak. Bár fontos megjegyezni, hogy az inhibitorok P’ pozícióiban 

a hidrolízis szempontjából nem feltétlenül optimális oldalláncokat tartalmaznak, dolgozatom 

témáját tekintve mégis hasznosak ezek az információk. Általánosan előforduló kölcsönhatás 

például az inhibitor P2’ főláncának aminocsoportja és az enzim Phe41 karbonil oxigénje között 

kialakuló hidrogénhíd. A kimotripszin jellemzője emellett, hogy negatív töltésű Asp35 és Asp64 

oldalláncainak köszönhetően a P1’ pozícióban Arg vagy Lys oldalláncokat preferál [73]. 

Hasonló specifitást tapasztalható a kecskerák tripszin esetében is [74]. Az S1’ és S3’ kötőzsebeit 

az enzim 37-es és 60-as hurok régiói határolják, így az ezekben szekvenciákban bekövetkező 

inszerciók is befolyásolhatják a specifitást (az említett hurkok szerepéről később, a 4.4.1 

fejezetben lesz még szó). 

1.3.2. A szerin proteázok működésének szabályozása 

A felsorolt élettani folyamatokban betöltött szerepük miatt a szerin proteázok aktivitása igen 

pontos tér- és időbeli szabályozást igényel, kontrollálatlan működésük kóros állapotok 

kialakulásához vezethet. Ennek megfelelően szabályozásuk több szinten is megvalósul.  

A legmagasabb szint az enzimek génexpressziójának szabályozása, ami lehetővé teszi, hogy 

egy adott proteáz csak a megfelelő helyen és időben legyen jelen a szükséges mennyiségben. 

A következő szint a proteolitikus aktivitás szabályozása. Ennek egyik lehetséges módja a 

zimogén aktiváció [75]. A legtöbb kimotripszin- és tripszin-szerű szerin proteáz inaktív 

proenzim (zimogén) formában termelődik, aktív konformációja pedig csak a megfelelő helyen 

és időben alakul ki egy limitált protolízisnek köszönhetően. A zimogén forma hasítását 

végezheti egy – már felaktivált – proteáz. Az emésztőenzimek esetében például az 

enteropeptidáz (enterokináz) hasítja a tripszinogént, a keletkező tripszin pedig szintén limitált 

proteolízissel részt vesz további proteázok (kimotripszinogén, proelasztáz, prokarboxipeptidáz) 

aktiválásában, ezáltal létrehozva egy enzimatikus kaszkádot [76]. Egyes enzimeknél a zimogén 

forma is mutathat bizonyos mértékű aktivitást, így képes aktiválni a vele megegyező szerkezetű 

zimogén formákat. Ilyen jellegű aktivációt figyeltek meg például a véralvadási kaszkád 

kiindulási enzimeinél (zimogén faktor VII [77], zimogén faktor XII [78]) vagy az apoptózisért 

felelős kaszpázoknál [79].  
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A zimogén aktivációval ellentétes szabályozási mód az „érett”, aktív enzimek proteolitikus 

degradációja. Ennek egyik típusa a heterolízis, amikor az adott proteáz inaktivációját egy tőle 

eltérő specifitású enzim katalizálja. A másik esetben az proteáz „önmagát” inaktiválja. Ezt a 

mechanizmust az irodalomban autolízisnek, autodegradációnak, vagy önemésztésnek nevezik. 

Utóbbi elnevezés kissé megtévesztő lehet, mivel a proteáz molekulák nem a saját, hanem a velük 

megegyező szerkezetű fehérjék polipeptidláncait hasítják. Az S1 család számos tagja tartalmaz 

egy vagy több kitüntetett inaktivációs helyet. A tripszin esetében például az elsődleges autolízis 

hely a Lys145-Ser146 peptidkötés, ami egy flexibilis hurokrégión (autolízis loop) belül 

helyezkedik el [80]. Az enzim aktivitásában és stabilitásában  fontos szerepet tölt még be a nagy 

affinitású Ca2+-kötőhely, a Glu70-Glu80 hurok [81]. Ca2+ hiányában a legtöbb tripszin gyors 

autodegradációt szenved. 

Végül, de nem utolsósorban a szerin proteázok fiziológiás szabályozása megvalósulhat 

természetes inhibitor molekulák segítségével is. Ezek szerkezetét és működésmechanizmusát a 

következő fejezetben ismertetem. 

1.4. A szerin proteáz inhibitorok 

Az endogén proteázok gátlásáért felelős természetes inhibitorok döntő többsége fehérje, 

illetve peptid. Nem fehérjetermészetű gátlómolekulákat főleg növényekből és néhány 

mikroorganizmusból sikerült izolálni [82, 83]. Előbbiek a herbivórok és növényi patogén 

mikróbák emésztőenzimei ellen nyújtanak védelmet, utóbbiak funkciója pedig a gazdaszervezet 

proteázainak gátlása. Specifitását tekintve a legtöbb inhibitor egy adott katalitikus 

mechanizmussal működő proteázt vagy proteáz csoportot képes gátolni (pl. szerin-, cisztein-, 

aszpartát- vagy metalloproteáz inhibitorok). A több proteáz-kötőhelyet tartalmazó inhibitorok 

között ismertek olyanok is, amelyek két különböző katalitikus csoportba tartozó proteázt is 

képesek hatékonyan gátolni [84-86]. A legszélesebb specifitással azonban az 2-

makroglobulinok rendelkeznek, amelyek általános inhibitorként, a proteázok összes fő 

mechanisztikus csoportjátnak hatékony gátlószerei lehetnek [87]. Funkciójukat egy 

promiszkuus „csali” régió segítségével fejtik ki. A régióban bekövetkező hasítás a 

makroglobulinban konformációváltozást indukál, ami végül egy szoros, kovalens komplex 

kialakulásához vezet. Az inhibitor így csapdába ejti a proteázt, hozzáférhetetlenné téve annak 

aktívhelyét a nagyméretű természetes fehérjeszubsztrátok számára [88, 89]. 
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A proteázok szerkezet alapján történő osztályozását Laskowski és Kato vezette be 1980-ban 

[90], az újabb felfedezéseknek köszönhetően pedig folyamatosan nő az elkülönített csoportok 

száma. A MEROPS adatbázis az ismert fehérjealapú inhibitorokat jelenleg 81 családba sorolja 

(2016. májusi állapot).  

Hatásmechanizmus alapján a szerin proteázok inhibitorait 3 csoportba sorolhatjuk: ezek a 

szerpinek, a nem kanonikus inhibitorok, és a kanonikus inhibitorok. Összehasonlításképpen 

ismertetem az első két csoport főbb jellegzetességeit, de részletesebb bemutatásra csak a 

kanonikus inhibitoroknál törekszem, mivel az általam vizsgált inhibitorok is ebbe a csoportba 

tartoznak. 

1.4.1. A szerpinek 

Egyetlen inhibitorcsalád tagjai sorolhatók (I4) ide, amelyek az élővilág minden nagyobb 

filogenetikai csoportjában és a vírusokban is megtalálhatók. Mivel a szerpin (szerin proteáz 

inhibitor) elnevezésük félrevezető lehet (nem kizárólag szerin proteázokat gátolhatnak), a 

csoportra gyakran irreverzibilis inhibitorokként is hivatkoznak. Monomer szerkezetüket 3 -

lemez és 8 vagy 9 -hélix alkotja. Molekulaméretük jellemzően 45-55 kDa [91]. 

Ezek a fehérjék célproteázaikhoz szubsztrátszerűen kötődve egy speciális, „öngyilkos” 

mechanizmussal fejtik ki gátló hatásukat. A reakcióban fontos szerepet tölt be az inhibitor egy 

rendkívül flexibilis reaktív központi hurka (RCL; Reactive Centre Loop), amely a hasadó 

peptidkötést hordozza. A proteázhoz való kötődés során kialakul az acil-enzim komplex és a 

peptidkötés hasítása is végbemegy. Ezt azonban egy rendkívül látványos konformációváltozás 

követi, melynek során a hasított, proteázkötött hurok az inhibitor középső -lemezének 

közepébe illeszkedik. A folyamat során a proteáz aktív helye is jelentős torzulást szenved, így 

egy szokatlanul stabil, rendkívül lassan hidrolizáló acil-enzim komplex jön létre [92]. A reakció 

eredményeként végül felszabaduló hasított inhibitor inaktív, innen származik az „öngyilkos 

inhibitor” elnevezés is. 

Fontosabb élettani szerepük a magasabb rendű élőlények véralvadási, fibrinolitikus és 

gyulladásos folyamatainak szabályozásában van. A humán vérplazmában előforduló ismertebb 

képviselőik például az -1-antitripszin, az antitrombin és a C1 inhibitor. 
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1.4.2. A nem kanonikus inhibitorok 

A legkevesebb taggal rendelkező csoport. Képviselőit vérszívó élőlények termelik, hogy 

táplálkozásuk során megakadályozzák a gazdaállat vérének megalvadását. 

Működésmechanizmusuk jelentősen eltér a másik két csoportétól. Klasszikus példa az orvosi 

pióca (Hirudo medicinalis) által termelt hirudin trombinnal való reakciója [93]. A célproteáz 

szubsztrátkötő zsebéhez nem egy felszíni hurok régión keresztül, hanem N-terminális 

szegmensük révén kötődnek, rövid parallel -lemezt kialakítva a proteáz -láncaival. 

Peptidkötés hasítás ebben az esetben nem történik. A kölcsönhatás erősségét fokozza, hogy az 

inhibitor C-terminális régiója a proteáz fehérjeszubsztrát kötése szempontjából fontos „exosite” 

részéhez kötődik. A kullancs által termelt ornitodorin is ilyen módon gátolja a trombint [94]. 

1.4.3. A kanonikus inhibitorok 

A fehérjetermészetű inhibitorok legnagyobb és legváltozatosabb csoportja. A szerpinekhez 

hasonlóan, a vírusoktól kezdve a magasabb rendű eukarióta szervezetekig, az élővilág minden 

csoportjában megtalálhatók. A szerpineknél kisebb molekulaméretű, 14-200 aminosavból álló 

fehérjék. Szerkezeti alapon történő csoportosításukra Laskowski és Kato tett javaslatot 1980-

ban [90]. Az általuk akkor elkülönített 8 inhibitorcsalád az újabb felfedezéseknek köszönhetően 

mára 18 családra bővült. Globális szerkezetük rendkívül változatos. Megkülönböztethetők 

köztük kizárólag -lemezes, -helikális, vagy kevert / szerkezetű fehérjék, bizonyos 

családokra (pl. Bowman-Birk, chelonianin, grasshopper) pedig kisméretű, másodlagos 

szerkezettel és hidrofób maggal nem rendelkező fehérjék jellemzők. Utóbbiaknál elsősorban a 

molekula belsejében található diszulfidhidak felelnek az inhibitor merev szerkezetének 

kialakításáért [95]. A variábilis vázszerkezetek ellenére közös jellemzője ezeknek az 

inhibitoroknak, hogy a proteázgátlásért felelős molekularészletük igen konzervált szerkezettel 

bír. A csoport elnevezése is erre az úgynevezett „kanonikus” kötőhurokra utal, amely mind a 18 

családban közel azonos konformációs állapotban van jelen, azonban kisebb és jóval merevebb 

szerkezetű, mint a szerpineknél bemutatott reaktív központi kötőhurok. A kanonikus szerkezet 

olyan fokú komplementaritást mutat a proteázok szubsztrátkötő felszínével, hogy a reakció 

gyakorlatilag megfeleltethető egy egyszerű kulcs-zár modellnek. A kölcsönhatás az enzim és az 

inhibitor részéről nem igényel (vagy csak minimális mértékű) konformációváltozást [90].  
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Hatásmechanizmusuk részletesebb feltárása szintén Laskowski és munkacsoportja munkáját 

dicséri. Modelljüket ezért az általuk javasolt standard mechanizmus mellett Laskowski 

mechanizmusnak is nevezik. Célproteázaikhoz szubsztrátszerűen kötődnek és azokkal 

reverzibilisen szoros komplexet képeznek a következő reakcióséma alapján: 

 
*E I EI E I    

ahol E az enzim; I az intakt inhibitor; I* a hasított, reaktív peptidkötéssel rendelkező 

inhibitor; EI pedig a stabil enzim-inihibitor komplex. A reakció során tehát az inhibitor reaktív 

peptidkötése ugyan elhasad, de a neutrális közeli pH-n egy termodinamikai egyensúly áll be, 

amelyben az inhibitor 50%-ban hasított, 50 %-ban hasítatlan formában lesz jelen. A hidrolízist 

követően az inhibitor nem szenved jelentős szerkezeti változást, ezért továbbra is hasonló 

affinitással képes kötődni az enzim aktív helyéhez. Ez a kanonikus kötőhurok rendkívül merev 

szerkezetének köszönhető, amit az inhibitor váz hidrogén- illetve diszulfidhídjai stabilizálnak. 

A különböző családokba sorolható inhibitorok rendszerint rendkívül ellenállóak a magas 

hőmérséklettel és kémiai denaturálószerekkel szemben. A doktori kutatómunkámban is vizsgált 

BPTI például 100 oC-körüli olvadásponttal rendelkezik (lásd még az „Eredmények és 

megvitatásuk” 4.2. alfejezetében) és natív szerkezetét akár 6 M guanidium-HCl koncentráció 

mellett is megőrzi [96]. 

A proteáz-inhibitor kölcsönhatások kialakulásához az inhibitor részéről minimálisan a P3-

P3’ tartomány szolgáltatja a kötőfelszínt, de ennél jóval kiterjedtebb kölcsönhatások is 

előfordulnak. Apostoluk és Otlewski szintén arra a következtetésre jutott, hogy a kanonikus 

kötőhurok szerkezete legpontosabban a P3-P3’ szekvenciával definiálható [97]. 

Tanulmányukban az elérhető intakt és proteázkötött kanonikus inhibitorok PDB szerkezeteit 

hasonlították össze. A kanonikus kötőhurok konformációs variabilitását az egyes P pozíciókhoz 

rendelt torziós szögtartományokkal határozták meg. Ezenkívül a P3-P3’ pozíciókban előforduló 

aminosavak gyakoriságát vizsgálva a következő 4 szekvencia motívumot sikerült 

azonosítaniuk: Cys(P3)-Pro(P2), Thr(P2), Cys(P2) és Pro(P3). A P3 vagy P2 helyen levő 

cisztein és prolin aminosavaknak a kötőhurok kimerevítésében, ezáltal az irreverzibilis hasítás 

megakadályozásában van fontos szerepe. A Thr(P2) csoport a donorként a P1’ oldallánccal tud 

hidrogénhidat képezni. Komplexképződés során a hidrogénhíd rövidülése figyelhető meg, ami 

hozzájárul az asszociációs energia növekedéséhez. 
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Az inhibitorok hatékonyságát az enzim-inhibitor komplex disszociációs állandójával, más 

néven az egyensúlyi gátlási állandóval jellemezhetjük:  

 
   
 

i

E I
K

EI


   

Ki az egyensúlyi gátlási állandó, [E] a szabad enzim koncentrációja, [I] a szabad inhibitor 

koncentrációja, [EI] pedig az enzim-inhibitor komplex koncentrációja. Értelemszerűen minél 

kisebb Ki értéke, az inhibitor annál szorosabb komplexet képes kialakítani az enzimmel, ennek 

megfelelően annál hatékonyabb a gátlás is. 

A kanonikus inhibitorok között vannak egydoménes fehérjék (pl. az Ascaris, az ecotin és a 

squash család tagjai) és olyanok is, melyek szerkezetében az inhibitoros domén 2-szer, 3-szor, 

4-szer vagy akár 15-ször is megismétlődik. Utóbbiak egyszerre több azonos vagy különböző 

specifitású proteázt is képesek megkötni és összetett vagy többfejű inhibitoroknak nevezzük 

őket (pl. a BPTI, a Bowman-Birk vagy a Kazal család tagjai).  

A dolgozatomban vizsgált kanonikus inhibitorok mindegyike a Kunitz-féle inhibitorok közé 

sorolható. Valójában ez a csoport két inhibitorcsaládot foglal magába, melyek elsőként 

megismert képviselőit Moses Kunitz izolálta és jellemezte. Az I2 családba az állatokból izolált 

inhibitorokat soroljuk, ezért ezt a családot Kunitz-A családnak is nevezik. Az I3 család tagjai a 

pedig növényi inhibitorok, ezért erre a családra a Kunitz-P elnevezést is használják. A következő 

két alfejezetben a két inhibitorcsalád főbb jellegzetességeit mutatom be. 

1.4.3.1. Kunitz-féle állati inhibitorok (I2 család) 

Az I2 család típusinhibitora az egyik legismertebb és legtöbbet tanulmányozott kanonikus 

inhibitor, a szarvasmarha hasnyálmirigy tripszin inhibitor, ismertebb nevén BPTI vagy 

aprotinin. Az I2 inhibitorok az S1 családba tartozó szerin proteázok közül a tripszint, a 

kimotripszint, a szöveti kallikreint és a plazmint képesek nagy hatékonysággal gátolni. A család 

tagjai egy vagy több (akár 12) inhibitoros Kunitz-domént tartalmaznak. A BPTI egydoménes 

szerkezetét két -hélix, két egymással antiparallel orientációjú -lánc és az őket összekötő 

hurkok alkotják, és 3 diszulfidhíd (Cys5-Cys55, Cys14-Cys38 és Cys30-Cys51) stabilizálja. Az 

elsődleges szerkezetek variabilitása ellenére ez az inhibitoros doménszerkezet erősen konzervált 

az I2 családon belül. Az inhibitor kanonikus kötőhurkát a 13-18 pozícióban levő aminosavak 
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alkotják, a reaktív hasadó kötés a Lys15 és az Ala16 aminosavak között található. A kötőhurok, 

illetve az inhibitoros szerkezet stabilitását a diszulfidhidak mellett egy kiterjedt hidrogénhíd 

hálózat biztosítja. A BPTI meglepően széles specifitással rendelkezik. Bár a P1 pozícióban levő 

Lys oldallánc tripszin-szerű proteázok gátlásánál előnyös, hatékonyan (bár kisebb affinitással) 

gátolja a kimotripszin-szerű és az elasztáz-szerű aktivitással rendelkező proteázokat is, sőt a 

nitrogén-oxid szintáz I és II, és a Ca+-aktivált K+-ioncsatornákat is. Ennek köszönhetően klinikai 

szempontból rendkívül nagy jelentőséggel bír elsősorban az emésztés és a véralvadási kaszkád 

enzimeihez köthető betegségek vizsgálatánál [98].  

1.4.3.2. Kunitz-féle növényi inhibitorok (I3 család) 

Az I3 családba tartozó fehérjék elsősorban az S1 család specifikus inhibitorai, de akadnak 

példák az aszpartát és cisztein proteázok gátlására is [99, 100]. Legfontosabb biológiai 

funkciójuk a növények védelme herbivórok és növényi parazita mikróbák proteázai ellen. A 

csoportot típusinhibitora, a szójabab tripszin inhibitor után STI (soybean trypsin inhibitor) 

inhibitorcsaládnak is nevezik. Szerkezetük a BPTI inhibitorokénál nagyobb változatosságot 

mutat. Oliva és munkatársainak áttekintő jellegű munkája a családot 3 csoportra osztotta fel a 

cisztein tartalmuknak megfelelően. Az első csoportot tagjai egy vagy két különböző méretű 

polipeptidláncból állnak és 4 cisztein oldalláncuk 2 diszulfidhidat képez. A heterodimer 

szerkezetű inhibitoroknál ezek közül az egyik intra- a másik intermolekuláris kötés. A második 

csoportot egyláncú, egy diszulfidhíddal rendelkező fehérjék, a harmadikat pedig szintén 

egyláncú, egyetlen ciszteint tartalmazó vagy ciszteinmentes inhibitorok alkotják [101]. Globális 

struktúrájukra a lóhere alakú -szerkezet jellemző. Az STI inhibitorok inhibíciós 

hatékonyságához nagyban hozzájárul a 13-as pozícióban (STI számozás alapján) konzervált 

aszparagin aminosavcsoport. Ennek oldallánca hidrogénhidakat alakít ki az inhibitor P2 és P1’ 

aminosavainak karbonil oxigénjével, így a hasítás során keletkező termékeket összetartva 

elősegíti a peptidkötés reszintézisét. 

Legtöbbjük 1:1 sztöchiometriával kötődik célproteázához, de az ECI (Eritrina variegata 

Chymotrypsin Inhibitor) inhibitor például egyidejűleg két kimotripszinnel képez kötést [102]. 

Reaktív kötőhelyük P1 pozíciójában levő leggyakoribb aminosavak a lizin és az arginin, 

kimotripszin inhibitorok esetében a fenilalanin, az elasztáz inhibitor aktivással rendelkező 

inhibitoroknál pedig alanin.  
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Az enzimológiai vizsgálatoknak köszönhetően egyre több növényi Kunitz inhibitor 

farmakológiai jelentőségére is fény derül. Képviselőik felhasználhatók többek között tumor 

szupresszorként, gyulladáscsökkentőként, véralvadásgátlóként, de fontos szerepük lehet a 

paraziták okozta megbetegedések kezelésében is [103-105]. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

A fehérjék és fehérjekomplexek tökéletes működését biztosító flexibilitás és stabilitás 

egyensúlya a modern szerkezeti biokémia egyik alapkérdése. A fehérjék ligandumaikkal 

(szubsztrát, inhibitor, hormon, stb.) való kölcsönhatásaik, átmeneti vagy stabil komplexek 

kialakulása útján fejtik ki hatásukat. Bizonyos fehérjék detergensekkel, hőmérséklettel és más 

denaturáló ágensekkel szembeni rezisztenciájának növelése, vagy a biológiai funkciót közvetítő 

kölcsönhatások javítása nagy jelentőséggel bír a fehérjék ipari célú (gyógyszergyártás, 

kozmetikai-, élelmiszer- és vegyipar) felhasználása során. Ezért alapvető fontosságú a 

fehérjekomplexek stabilitásának kvantitatív vizsgálata és a stabilitás hátterében álló szerkezeti 

okok fehérjekémiai és géntechnológiai módszerekkel történő felderítése. 

A szerin proteázok és inhibitoraik által képzett komplexek kiváló modelljei a fehérje-fehérje 

kölcsönhatásoknak, így a bevezetésben bemutatott irodalmi adatok és előzetes kísérletes 

tapasztalataink ismeretében kutatómunkám célkitűzése a kecskerák tripszin-BPTI, valamint az 

az AkCI/1-tripszin és AkCI/1-kimotripszin interakciók szerkezeti hátterének felderítése, ezeken 

keresztül pedig a molekuláris flexibilitás stabilitásra és funkcióra gyakorolt hatásának vizsgálata 

volt. Ehhez az alábbi pontokba szedett munkaterv megvalósítására törekedtem: 

 A CFT és a szarvasmarha tripszin, valamint BPTI-vel képzett komplexeik hő- és 

kémiai stabilitásának meghatározása és összehasonlítása gélelektroforetikus 

módszerekkel, differenciális pásztázó kalorimetriával, Trp fluoreszcencia 

detektálásával és gélszűréssel 

 A CFT-BPTI komplex térszerkezetének meghatározása röntgenkrisztallográfiával 

 Különböző, ismert tripszin-inhibitor szerkezetek összehasonlításával a szokatlanul 

nagy hő- és kémiai stabilitás hátterében álló szerkezeti tulajdonságok, 

kölcsönhatások felderítése 
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 Az AkCI/1 teljes aminosav szekvenciájának meghatározása és összevetése más, 

növényi inhibitorokéval 

 A reaktív kötőhely és a P1-P1' hasadó kötés(ek) azonosításán keresztül az inhibitor 

molekula működésmechanizmusának felderítése 

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1. Enzimek, reagensek 

A kísérletek során használt szarvasmarha tripszint, kimotripszint és BPTI inhibitort a Sigma 

Aldrich cégtől szereztük be. A peptidszintézisekhez, illetve N-terminális aminosav 

szekvenáláshoz szükséges reagenseket az Applied Biosystems és a Merck cégektől szereztük 

be. Az AkCI/1 inhibitor izolálásához felhasznált magőrleményt a dél-afrikai Fokvárosban 

található Kirstenbosch Botanikus Kerttől kaptuk. 

3.2. Kecskerák tripszin izolálása természetes forrásból 

A kísérleteinkhez használt tripszin (CFT) mintákat Kazahsztánból importált élő kecskerákok 

(A. leptodactylus) középbéli mirigyének váladékából izoláltuk a Robert Zwilling és munkatársai 

által kidolgozott módszer [106] néhány módosításával. A rákok gyomornedvét fecskendőre 

erősített gumikapilláris segítségével gyűjtöttük össze, majd desztillált vízzel háromszorosára 

higítottuk és ultracentrifugáltuk. A felülúszót a következő lépésben affinitáskromatográfiával, 

szója tripszin inhibitor segítségével tisztítottuk, melyet CNBr-aktivált Sepharose-4B oszlophoz 

kovalensen kötve immobilizáltunk. A mintafelvitelhez és mosáshoz NH4HCO3-ot tartalmazó 

pH = 8,0-as puffert alkalmaztunk, az elúciót pedig híg, 11-es pH-jú ammóniaoldattal végeztük. 

Az elúciós frakciókat fagyasztva szárítást követően (az illékony ammóniát eltávolítva) 

anioncserélő kromatográfiával, 10 mM MES (pH = 6,0) pufferrel egyensúlyba hozott MONO 

Q (GE Healthcare Biosciences AB) oszlopon tisztítottuk tovább. Az elúciót lineáris grádienssel, 

0-3 M NaCl-dal hajtottuk végre. Az ioncserével elválasztott négy tripszin izoforma tisztaságát 

SDS gélelektroforézissel ellenőriztük, valamint a minták enzimatikus aktivitását is megmértük 

minden esetben. Fodor Krisztián doktori kutatása során már kimutatta, hogy az izoformák 

aktivitásukat és gátolhatóságukat tekintve nem mutattak szignifikáns különbséget [4], ezért a 

további kísérleteinkhez a legnagyobb mennyiségben jelenlevő (CFT3) izoformát használtuk, 
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melyet ultraszűréssel, Vivaspin 20® (Sartorius Stedim Biotech GmbH) ultraszűrőn 

töményítettünk. 

3.3. SDS PAGE kísérletek 

A proteázok és inhibitoraik vizsgálatát a Laemmli módszere [107] alapján végeztük 15% 

poliakrilamid tartalmú gélben. A vizsgált fehérjemintákhoz azonos térfogatú, 4% SDS-t 

tartalmazó kezelőoldatot adtunk. A redukáló kezelőoldat az SDS mellett 5% -merkaptoetanolt 

is tartalmazott. A tripszin-inhibitor komplexek stabilitásvizsgálata során a kecskerák tripszin és 

BPTI, valamint a szarvasmarha tripszin és BPTI 1:4 mólarányú keverékeit az SDS kezelőoldat 

hozzáadása előtt 5 percig szobahőn inkubáltuk a komplexképződés elősegítése érdekében.  

3.4. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)3 

A kalorimetriás méréseket VP-DSC (Microcal) differenciális pásztázó kaloriméteren 

végeztük. A mérések előtt a vizsgálni kívánt fehérjemintákat 20 mM nátrium foszfátot (pH = 

7,0), 100 mM NaCl-ot tartalmazó pufferben dializáltuk, és ezt puffert használtuk referenciaként 

is a mérések során. A komplexek vizsgálatához a tripszinek és a BPTI 1:1 mólarányú keverékét 

használtuk. A méréseket 0,1 mg/ml fehérjekoncentrációkkal végeztük. A 

fehérjék/fehérjekomplexek hőkapacitását 0,25 MPa nyomáson, 15 és 120 oC között detektáltuk. 

A denaturáló görbéket 1 oC/perc felfűtési sebességgel vettük fel, a kapott eredményeket pedig 

Origin 7.0 (OriginLab) programmal értékeltük ki. 

3.5. A kecskerák tripszin urea általi denaturációjának vizsgálata 

3.5.1. Urea grádiens gélelektroforézis 

A diszkontinuus urea grádiens géleket Gentile és munkatársai által kidolgozott módszer 

[108] alapján készítettük, melyekben a futtatás irányára merőlegesen egy lépcsőzetes 0-9 M-os 

urea grádienst hoztunk létre, rétegenként 1 M-os ugrásokkal. A bevitt magasabb urea 

koncentrációk megnövelik a poliakrilamid gél viszkozitását, így közvetve is befolyásolják a 

fehérjék elektroforetikus mobilitását. Ennek ellensúlyozására az urea grádienssel párhuzamosan 

                                                 

3 A mérések kivitelezésében és kiértékelésében Dr Kardos József és Vörös Judit segédkezett. 



31 

 

egy csökkenő akrilamid grádienst kell kialakítani. A géleket 10 egyforma szélességű rétegből, 

két törzsoldat - egy 15% akrilamidot tartalmazó, ureamentes és egy 11,6% akrilamidot és 9 M 

ureát tartalmazó - megfelelő arányú elegyítéséből készítettük el. A vizsgált fehérjék jelentős 

töltésbeli eltérései miatt két különböző pufferrendszerrel kellett dolgoznunk. A szabad és BPTI-

vel komplexált anionos kecskerák tripszin esetében a bázikus Laemmli pufferrendszert 

alkalmaztuk, míg a szarvasmarha tripszin és komplexének vizsgálatát Heukeshoven és Dernick 

módszere [109] alapján egy savas pufferrendszerben (K-acetát, -alanin, ecetsav) végeztük. A 

fehérjekomplexek stabilitásvizsgálatához a tripszinek és a BPTI 1:4 mólarányú keverékét 

használtuk, melyet mintafelvitel előtt szobahőmérsékleten 5 percig inkubáltunk.  

3.5.2. Fluoreszcencia spektroszkópia 

A triptofán oldalláncok fluoreszcens spektrumának eltolódása alapján közvetve vizsgáltuk a 

kecskerák tripszin és a szarvasmarha tripszin szerkezetváltozását urea denaturáció során BPTI 

nélkül, illetve 2-szeres fölöslegben hozzáadott BPTI mellett. A mérések előtt a kecskerák 

tripszint 10 mM CaCl2-ot tartalmazó 20 mM-os Tris-HCl-t (pH = 8,0) pufferben dializáltam; a 

szilárd szarvasmarha tripszint 20 mM CaCl2-ot tartalmazó 10 mM-os Na-acetát pufferben (pH 

= 5,4), a szintén szilárd BPTI-t pedig desztillált vízben oldottam. A kísérletek során a tripszin 

mintákból 10 g-ot, a komplexek vizsgálatához pedig ezekhez 5 g BPTI-t mértem be (2-szeres 

moláris felesleg). A méréseket Kaslik Gyula és munkatársai által bemutatott módszerrel [110] 

végeztem. A fehérje törzsoldatokat a tripszin pufferekkel megegyező, de ureát (0-9 M) is 

tartalmazó oldatokkal kevertem. A komplexek vizsgálatánál az ureás oldat hozzáadását 

megelőzően 5 percig szobahőn előinkbultám a fehérjekeverékeket. A méréseket megelőzően az 

urea tartalmú mintákat 8 órán keresztül 20 oC-on inkubáltam. A fluoreszcens méréseket FLS-

920 spektrofluoriméteren (Edinburgh Istruments) végeztem. 295 nm-es gerjesztési hullámhossz 

mellett 310 és 370 nm közötti tartományban detektáltam a minták emissziós spektrumát. A 

denaturációs görbék szerkesztéséhez meghatároztam a felvett spektrumok maximális 

emissziójához tartozó hullámhosszértékeket, majd ezeket ábrázoltam az urea koncentrációk 

függvényében. A mérési eredmények kiértékeléséhez az Origin 7.0 (OriginLab) programot 

használtam.  
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3.5.3. Analitikai gélszűréses vizsgálatok 

Az analitikai gélszűréssel az urea denaturáció hatására bekövetkező szerkezetváltozásokat, 

valamint az AkCI/1 proteázokkal való komplexképzését vizsgáltuk. A vizsgálatokat ÄKTA 

purifier 10/100 rendszerre csatlakoztatott Superdex™ 75 HR 10/30 (GE Healthcare) gélszűrő 

oszlopon végeztük. Az eluens 150 mM NH4HCO3 (pH = 8,0) puffer volt, ami a letekeredési 

vizsgálatok során 0, 2, 4, 6 és 8 M ureával lett kiegészítve. A proteáz-inhibitor komplexek 

esetében a fehérje törzsoldatokat az oszlopra való injektálás előtt összekevertük és 15 percig 

szobahőn inkubáltuk (AkCI/1 esetében a második proteáz hozzáadását újabb 15 perc inkubálás 

követte). A denaturációs kísérleteknél 0,6 ml/perc, míg az AkCI/1 komplexképzésének 

vizsgálatánál 0,4 ml/perc eluens áramlási sebességet alkalmaztunk. A minták fényelnyelését 220 

és 280 nm-en detektáltuk, mivel a kísérletekben felhasznált fehérjék mindegyike tartalmazott 

Tyr és/vagy Trp oldalláncot. 

3.6. Fehérjekristályosítás és szerkezetmeghatározás4 

A CFT-BPTI komplex kialakításához a kecskerák tripszin CFT3 izoformáját a korábban már 

bemutatott módon tisztítottuk, majd 4-szeres moláris fölöslegben hozzáadott inhibitorral 15 

percig szobahőn inkubáltuk. A fehérjeelegyből gélszűréssel (Superdex™ 75 HR 10/30 oszlop, 

150 mM NH4HCO3 pH = 8,0 eluens puffer) eltávolítottuk a fölöslegben maradt inhibitort. A 

tisztított komplex ezt követően 20 mM Tris (pH = 8,0) 50 mM NaCl tartalmú pufferbe 

átdializálva, ultraszűréssel 10,6 mg/ml-es koncentrációra lett betöményítve. A kristályosítás 

függőcsepp-módszerrel történt 293 K hőmérsékleten, 2 l fehérje és 2 l kristályosító oldat (33 

% PEG 4000; 0,1 M Na-citrát pH = 5,6; 0,2 M ammónium acetát) összemérésével. Egy hét 

elteltével a függőcseppben képződött pálcika alakú kristályok 20% PEG 400-at tartalmazó 

kristályosító oldatba lettek átoltva. A kristályok vizsgálatára az Európai Szinkrotron 

Sugárközpont ID14-1 sugárforrását használtuk (Å). A diffrakciós adatok integrálása, 

skálázása és összevonása az XDS programcsomaggal [111] történt. A szerkezet megoldása a 

molekuláris behelyettesítés módszerével történt, melyhez a PHASER [112] programot 

                                                 

4 A fehérjék kristályosításra való előkészítését és a fehérjekristályok növesztését Porrogi Pálma, a 

röntgenszórási adatok gyűjtését és kiértékelését Katona Gergely végezte. Hozzájárulásom az elkészült 

háromdimenziós modell további szerkezeti analízisére korlátozódott. 
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használtuk. A program a 2F91 PDB azonosítóval rendelkező szerkezetet tripszin alegységét 

keresőmodellként alkalmazva 2 szorosan pakolt heterodimert azonosított az aszimmetrikus 

egységben. A BPTI alegység keresőmodelljének az 1BZX PDB szerkezetet használtuk a 

tripszinek szuperpozícióját követően. A CFT és a BPTI alegységek kombinált fázisadatainak 

felhasználásával az automatikus, iteratív modellépítés az ARP/wARP [113] programmal történt. 

A modell szerkezetének javításához és finomításához a Coot [114] és a PHENIX [115] 

programcsomagokat használtuk. A javítási lépéseknél a szerkezet folyamatos ellenőrzése a 

MolProbity [116] programmal történt. Az utolsó finomítási lépésnél a TLS modellt [117] 

alkalmaztuk (anizotróp hőmérsékleti faktorok bevezetése), amivel 2,4%-os csökkenést értünk 

el az Rfree értékében. Az elkészült szerkezet a PDB adatbázisban 4BNR kód alatt elérhető. A 

röntgenszórási és modellfinomítási adatok a Függelék I. oldalán láthatók. 

3.7. Az AkCI/1 inhibitor izolálása természetes forrásból 

Az Acacia karroo magőrleményből Joubert és mtsai. módszere [118] alapján először egy 

durva extraktumot készítettünk. 15 g magőrleményt 150 ml 0,15 M NaCl-oldatban, jégfürdőn, 

3 órán keresztül kevertettünk, majd a keletkezett szuszpenziót lecentrifugáltuk (5000 g, 10 perc, 

4 oC). A leülepedett csapadékot újabb 50 ml 0,15 M-os NaCl-ban felvéve megismételtük az 

előző lépéseket. Az így keletkezett felülúszókat egyesítettük, majd 4 oC-on, lassan adagolva 

acetont adtunk az oldathoz 80%(V/V)-os koncentrációig, majd az elegyet egy éjszakán keresztül 

(változatlanul 4 oC-on) kevertettük. Másnap a keletkezett csapadékot centrifugálással (12000 g, 

20 perc, 4 oC) ülepítettük, a felülúszót leöntöttük, a maradék acetont pedig vákuumszivattyú 

segítségével eltávolítottuk. A szárított csapadékot ezt követően desztillált vízben feloldottuk, 

majd liofilizáltuk.  

A liofilizált extraktumot desztillált vízben feloldottuk, majd centrifugálást (12300 g, 4 perc, 

4 oC) követően a felülúszót affinitáskromatográfiával CNBr-Sepharose 4B kimotripszin 

oszlopon tisztítottuk. Az elúciót 50 mM HCl-oldattal végeztük, melyet az inhibitor aktivitást 

mutató frakciókból liofilizálással távolítottunk el.  

Az így nyert inhibitorfrakciókat desztillált vízben oldva fordított fázisú HPLC módszerrel 

(Phenomenex Jupiter C4 oszlopon) kromatografáltuk. A preparálási lépések során a minták 

fehérjetartalmát és tisztaságát redukáló és nem redukáló körülmények között végzett SDS 

PAGE módszerrel követtük. 
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3.8. Aminosav szekvencia meghatározás5 

Az izolált AkCI/1 inhibitor teljes aminosav szekvenciájának meghatározásához meg kellett 

szűntetnünk a fehérje szerkezetét stabilizáló diszulfidhidakat. Ehhez a liofilizált inhibitort 6 M 

guanidin-HCl-t tartalmazó Tris-HCl, pH = 8,5 pufferben oldottuk fel, a benne található cisztein 

oldalláncokat először TCEP (1,65 mg/ml) hozzáadásával 2 órán keresztül szobahőn redukáltuk, 

majd N-izopropil jódacetamid (4 mg/ml) segítségével 37 oC-on 30 percig alkiláltuk.  

Az alkilálást követően a keletkező polipeptidláncokat fordított fázisú HPLC módszerrel 

választottuk el, majd ezekből proteolitikus hasítással eltérő hosszúságú, egymást átfedő 

aminosav szekvenciájú peptid fragmentumokat állítottunk elő. A fragmentáláshoz a mintákat 

0,1 M NH4HCO3 (pH =8,0) pufferben oldottuk, majd külön-külön 0,01 mg/ml 

végkoncentrációjú tripszin, kimotripszin, illetve Staphylococcus auerus V8 proteáz 

hozzáadásával 37 oC-on 30 percig emésztettük. A reakciókat 10%-os TFA-oldattal állítottuk le, 

majd a mintákat fordított fázisú kapilláris kromatográfiás C18 Brownlee oszlopra injektáltuk. 

Az elválasztott peptidfragmentumok aminosav szekvenciájának meghatározása N-terminális 

Edman lebontással (ABI Procise 494 peptidszekvenátor, Applied Biosystems) és 

tömegspektrometriás analízissel (Bruker Esquire 3000+ ioncsapdás tömegspektrométer, 

Bruker) történt. Az inhibitor teljes aminosav szekvenciáját végül az átfedő peptidszekvenciák 

sorbarendezésével állítottuk össze, majd BLAST program segítségével szekvencia homológia 

vizsgálatnak vetettük alá. 

3.9. Az egyensúlyi gátlási állandók (Ki) meghatározása 

A szarvasmarha tripszin és kimotripszin törzsoldatok készítésekor a proteázokat 10 mM 

CaCl2-ot tartalmazó 10 mM HCl-ban oldottuk fel. Az aktív enzim koncentrációt, aktív hely 

titrálással fluoreszcens módszerrel határoztuk meg Jameson és munkatársai módszere [119] 

alapján. A mérések során első lépésben egy kalibrációt végeztünk 4-metil-umbelliferonnal 

(MUB), majd a tripszint 4-metil-umbelliferil 4-guanidinobenzoáttal (MUGB), míg a 

kimotripszint 4-metil-umbelliferil trimetil-ammónium cinnamáttal (MUTMAC) titráltuk meg 

                                                 

5 Hozzájárulásom az adatok kiértékelésére korlátozódott. A kísérletek kivitelezését Dr Patthy András 

végezte, a tömegspektrometriás analízis pedig az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának 

köszönhető. 
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25 oC-on, aktivitáspufferben (50 mM Tris-HCl pH = 8,0; 10 mM CaCl2; 0,005% Triton X-100). 

A mérést FluoroMAX ™ (SPEX Industries) spektrofluoriméteren végeztük 380 nm-es 

gerjesztési és 460 nm-es emissziós hullámhosszokon. 

Az aktív inhibitor koncentrációt aktívhely titrált szarvasmarha tripszin segítségével, a 

korábban említett aktivitáspufferben határoztuk meg. A M végkoncentrációjú enzimet nulárról 

indulva növekvő koncentrációjú AkCI/1 inhibitorral inkubáltuk szobahőmérsékleten. A 

maradék enzimaktivitást spektrofotometriásan Z-Gly-Pro-Arg-pNA szubsztráttal követtük 

nyomon 405 nm-es hullámhosszon. A mért enzimaktivitásokat a bemérési inhibitorkoncentráció 

függvényében ábrázoltuk. Az aktív inhibitorkoncentrációt lineáris regresszió analízissel sikerült 

meghatározni. 

Az egyensúlyi gátlási állandókat Empie és Laskowski nagy affinitású proteáz inhibitorokra 

kidolgozott módszerét [120] alkalmaztuk. Az eljárás során állandó bemérési enzimkoncentráció 

és különböző inhibitorkoncentrációk mellett a mért maradék enzimaktivitások alapján 

meghatározhatók a Ki-értékek. A konstansok pontos meghatározásához a Ki-értéknél egy 

nagyságrenddel nagyobb bemérési enzimkoncentrációt kellett alkalmazni, ami előzetes becslési 

méréseket igényelt. Az inhibitoraktivitástól függően ezért több koncentrációtartományban és 

különböző szubsztrátokkal dolgoztunk, de minden mérést aktivitáspufferben végeztünk. A nM-

os koncentrációtartományban tripszin szubsztrátként Z-Gly-Pro-Arg-pNA-t, kimotripszin 

szubsztrátként pedig Z-Gly-Pro-Phe-pNA-t használtunk. A keletkező termék koncentrációját 

405-nm-es hullámhosszon detektáltuk. A nM alatti koncentrációtartományban jóval 

érzékenyebb, fluorimetriás módszert kellett alkalmazni. A tripszin esetében Succ-Ala-Ala-Pro-

Lys-AMC, míg kimotripszin esetében Succ-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC szubsztrátot alkalmaztunk, 

a keletkező AMC termelődését pedig 380 nm-es gerjesztési és 460 nm-es emissziós 

hullámhosszokon detektáltuk. A mérési eredmények kiértékelése Origin 8.0 szoftverrel, 

nemlineáris regresszióval történt az alábbi egyenlet alapján: 
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Ahol az [E] a szabad enzim koncentrációját, [E]0 és [I]0 pedig az enzim és az inhibitor teljes 

bemérési koncentrációját jelölik. 
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3.10. A P1-P1’ hasadó kötések azonosítása limitált proteolízissel 

Az AkCI/1 P1-P1’ hasadó kötéseinek meghatározásához 2 különböző módszert 

alkalmaztunk. Az első kísérletben a liofilizált AkCI/1-et 0,15 M NH4HCO3 (pH = 8,0) 

pufferben, 1 mg/ml koncentrációban oldottuk. Az elkészített törzsoldat alikvotjait katalitikus 

mennyiségű (1%(n/n)) tripszinnel, illetve kimotripszinnel 10 percig, szobahőn inkubáltuk. Ezt 

követően az oldatokat átsavanyítottuk 3 M-os Na-acetát hozzáadásával pH = 3,7-re, majd 4-24 

h elteltével Edman labontással meghatároztuk a mintákban találtható N-terminális 

peptidszekvenciákat. 

A másik eljárás során 25 l-es reakciótérfogatban, desztillált vízben feloldva 13 nmol 

mennyiségű inhibitort 0,5 nmol tripszinnel, illetve kimotripszinnel inkubáltunk szobahőn 5 

percig, majd 40 l 50 mM CaCl2-oldat hozzáadásával pH = 3,75-re állítottuk be a 

reakcióelegyet. További 48-120 órás szobahőn történő inkubálást követően meghatároztuk a 

minták N-terminális peptidszekvenciáit. 

3.11. Szilárd fázisú peptidszintézis 

Az AkCI/1 64-STPYRIAILS-73 szekvenciáját magába foglaló peptid szilárd fázisú 

szintézisét Dr. Patthy András készítette el. A szintézist Fmoc védőcsoport felhasználásával ABI 

431A peptidszintetizátor segítségével végezte. A szintézis befejezéseként felszínről való 

lehasítás és a védőcsoport eltávolítása TFA-val történt, majd az elkészült peptidet fordított 

fázisú HPLC módszerrel Jupiter C18 oszlopon tisztította. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

4.1. CFT-BPTI és BT-BPTI komplexek összehasonlító vizsgálata SDS-

gélelektroforézissel 

Doktori kutatómunkám Vörös Judit MSc szakdolgozati kutatómunkája során felfedezett 

érdekes jelenségből indult ki. A CFT-BPTI fehérjeelegy SDS-gélelektroforézise a proteáz és az 

inhibitor mellett egy extra fehérjesáv megjelenését eredményezte. Felmerült, hogy a jelenséget 

a mintákba került szennyeződés vagy a kecskerák tripszin autolízis terméke okozhatja, de Judit 

találékony kísérleteinek köszönhetően kiderült, hogy a megjelenő új „sáv” maga a CFT-BPTI 

intakt komplexe (7. ábra). A kísérletsorozatokból levont következtetések alapján tehát a BPTI a 

CFT-vel egy SDS és redukálószerrel (-merkaptoetanol) történő kezelésnek ellenálló, rendkívül 

stabil komplexet képez. A szokatlan stabilitás szerkezeti okainak felderítését gyorsan olcsón és 

könnyen kivitelezhető SDS és natív gélelektroforézisek különböző változataival kezdtük.  

A továbbiakban redukáló és nem redukáló körülmények között a CFT-BPTI 1:4 arányú 

keverékét forralási idő függéses kísérletben vizsgáltuk. Megdöbbentő módon a keletkezett 

komplex teljes disszociácójához 30 perc forralásra volt szükség, stabilitása pedig független volt 

a redukálószer jelenlététől (8.A. ábra). A kísérletet elvégeztük a szarvasmarha hasnyálmirigy 

tripszin és BPTI keverékével is. Az eredmény a 8.B. ábrán látható: fehérjekomplexet már fél 

perces forralást követően sem láthatunk a gélen. A CFT SGTI-vel való inkubálása során sem 

alakult ki SDS-rezisztenciát mutató stabil komplex.  

 

7. ábra: Kecskerák tripszin (CFT) és BPTI 

komplexképzésének vizsgálata SDS-gélen. A CFT-t, 

a BPTI-t, illetve ezek 1:4 mólarányú, előinkubált 

keverékét mintapufferben (5% SDS, 4% merkapto-

etanol) történő háromperces forralás után futtattuk 

SDS-gélen a standard Laemmli protokoll [107] 

szerint. 
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8. ábra: tripszin-inhibitor komplexek forralási idő függéses vizsgálata redukáló és nem redukáló 

körülmények közt SDS-PAGE módszerrel. (A) CFT és BPTI 1:4 mólarányú keverékének gélképe. (B) 

Szarvasmarha tripszin (BT) és BPTI 1:4 mólarányú keverékének gélképe. A mintákat gélbe való betöltés 

előtt 5% SDS tartalmú kezelőoldatban az ábrán feltüntetett ideig forraltuk. 

Az összehasonlító vizsgálatok részeként a fent említett forralási idő függéses kísérleteket 

elvégeztük BPTI nélkül, intakt tripszinekkel is. A szarvasmarha tripszin futtatása során 

(akárcsak az inhibitor jelenlétében) nem tapasztaltunk SDS rezisztenciát, a CFT esetében 

azonban jelentős mobilitásbeli különbséget láttunk a forralatlan (0 perces minta) és már az egy 

percig forralt minták között is (9. ábra). A kapott eredményből két fontos következtetést tudtunk 

levonni: 1. a CFT bizonyos fokú SDS rezisztenciát mutat, ami a BPTI kötés hatására tovább 

fokozódik 2. a szabad forma SDS kötés (és redukció) hatására bekövetkező letekeredése jóval 

nagyobb mértékben befolyásolja mobilitását, mint a kapcsolódó negatív töltések. 

Feltételezhetnénk, hogy a tapasztalt SDS-rezisztenciát az anionos kecskerák tripszin felszínén 

nagyobb sűrűségben elhelyezkedő, negatív töltésű oldalláncok okozzák, amelyek 

elektrosztatikusan taszítják a szintén negatív töltésű SDS molekulákat. Ennek a feltételezésnek 

azonban ellentmondanak Bhuyan ferrocitokróm-c fehérje SDS-denaturációjára vonatkozó 

megfigyelései [121], melyek szerint fehérje és az ionos detergens kölcsönhatása döntően a 

hidrofób kölcsönhatásra épül és független a fehérje ionizációs állapotától. A másik lehetséges 

magyarázat, hogy a CFT az "Irodalmi áttekintésben" bemutatott kinetikai stabil fehérjék közé 

sorolható [28, 122, 123], vagyis SDS hatására bekövetkező denaturációját egy magas 

szabadentalpia gát akadályozza. Ezt a kinetikai stabilitást pedig tovább fokozza a BPTI 

kötődése. Tudomásunk szerint hasonló jelenséget más tripszin ortológok esetében még nem 

sikerült kimutatni. 



39 

 

Az összehasonlító gélelektroforézises vizsgálatok összegzéseképpen megállapítottuk, hogy 

a biológiai relevancia hiánya ellenére a CFT-BPTI komplex extrém stabilitását okozó szerkezeti 

tulajdonságok felderítése gyakorlati szempontból rendkívül hasznos lehet rekombináns 

fehérjekonstrukciók tervezése során. További denaturáló körülmények tesztelésével pedig 

lehetőségünk nyílhat a fehérjék letekeredésével kapcsolatban újabb, eddig nem ismert 

mechanizmusok feltárására. 

4.2. Tripszin-inhibitor komplexek hőstabilitása 

Fehérjék (és fehérjekomplexek) hődenaturációs profiljának és olvadáspontjainak 

meghatározására egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a differenciális pásztázó 

kalorimetria (DSC). A kapott kalorimetriás görbékből következtethetünk a vizsgált fehérjék 

szerkezeti stabilitására. A módszer segítségével meghatároztuk a CFT és a szarvasmarha 

tripszin olvadási görbéit BPTI jelenlétében és anélkül (10. ábra). 

Az inhibitor nélküli kísérletekben a CFT-nél 54 °C, míg a szarvasmarha tripszin esetében 67 

°C-os olvadáspontot (Tm) mértünk, ami az utóbbi fehérje nagyobb szerkezeti stabilitására utal. 

Fodor Krisztián és munkatársai szerint a tapasztalt különbség összefüggésben lehet a két proteáz 

eltérő számú diszulfid kötésével [4]. A szarvasmarha tripszin 6 diszulfidhídjával szemben a CFT 

csak 3 ilyen kötést tartalmaz, a hiányzó kovalens kapcsolatokat pedig másodlagos kötőerők 

kompenzálják részben (részletesebben lásd még a 4.4. fejezetben). 

9. ábra: A kecskerák tripszin (CFT) 

forralásfüggéses vizsgálata redukáló SDS 

PAGE módszerrel. A mintákat 4% SDS-t és 5% 

-merkaptoetanolt tartalmazó kezelőoldatban 

forraltuk 0-tól 30 percig terjedő inkubációs 

időkkel. 
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Ennél érdekesebbek azonban az inhibitorok (BPTI és SGTI) jelenlétében mért 

hődenaturációs görbék. Az SGTI hozzáadása 4,5 °C-os olvadáspont emelkedést eredményez a 

szarvasmarha tripszin esetében (Tm = 71,5 °C), míg a CFT-nél ennél sokkal nagyobb ugrás 

tapasztalható (Tm = 91 °C). Ezek az értékek szintén Fodor és munkatársai korábban említett 

munkájában szerepelnek [4]. A BPTI az SGTI-hez hasonlóan mindkét proteáz hőstabilitását 

növeli, ám ezekben az esetekben még drámaibb mértékű olvadáspont növekedéseket 

tapasztaltunk. A szarvasmarha tripszin olvadáspontja 79,6 °C-ra, míg a CFT-é 100,1 °C-ra 

módosult. Fontos megjegyezni, hogy mind a szabad, mind az inhibitorokkal komplexált 

tripszinek esetében irreverzibilis letekeredési átmenetet tapasztalunk. A mért Tm értékek közti 

különbségek a mérési körülményektől (felfűtés sebessége, koncentráció) függetlenül 

kimutathatók voltak, ami valódi termodinamikai stabilitáskülönbségre utal. A munkának ebben 

a fázisában feltételeztük, hogy a ráktripszin kevesebb diszulfidhidat tartalmazó, ennélfogva 

flexibilisebb szerkezete valamilyen módon hozzájárulhat a CFT-BPTI komplex stabilitásához. 

A tripszin-inhibitor komplexek szerkezeti flexibilitásának részletesebb összehasonlításáról a 

4.4.3. fejezetben lesz még szó. 

4.3. Tripszin-inhibitor komplexek letekeredése ureában 

Szerkezeti biokémiában az SDS mellett leggyakrabban alkalmazott denaturálószerek 

fehérjék letekeredésének vizsgálatára az urea és a guanidin-hidroklorid. Utóbbi, az SDS-hez 

10. ábra: A kecskerák tripszin 

(CFT), a szarvasmarha tripszin 

(BT), a BPTI valamint ezek 

komplexeinek DSC módszerrel 

meghatározott hődenaturációs 

görbéi. A mérőpuffer összetétele: 20 

mM Na3PO4, 100mM NaCl (pH 7.0). 

A mérések során 1 oCmin-1 felfűtési 

sebességet alkalmaztunk. (A CFT-

BPTI komplex olvadási hőmérséklete 

megközelíti a BPTI-jét, de azzal nem 

azonos.) 



41 

 

hasonlóan ionos jellegű és kölcsönhatását nagyban befolyásolhatják a fehérjék felszíni töltései. 

Az urea nem ionos jellegű, azonban izomerizációja során cianát csoportok keletkeznek, melyek 

karbamilálhatják a fehérjék hozzáférhető aminocsoportjait. Ez a hátrányos tulajdonság azonban 

kiküszöbölhető, ha a kísérletek során mindig friss urea oldattal dolgozunk, illetve hosszabb ideig 

tartó kísérletek során a reakcióelegyhez megfelelő mennyiségű metilammónim-hidrokloridot 

adunk. A fentiek figyelembevételével a további denaturációs kísérleteket ureával végeztük el. 

4.3.1. Letekeredés nyomonkövetése urea grádiens gélen 

Irodalmi adatok alapján az urea egy direkt és egy indirekt mechanizmuson (kaotrópként 

növeli a víz entrópiáját) keresztül fejti ki hatását a fehérjékre, a vélemények azonban 

megoszlanak arra vonatkozóan, hogy melyik mechanizmus milyen mértékben járul hozzá a 

denaturációhoz [124-126]. A denaturációt az urea koncentráció fokozatos növelésével érhetjük 

el. Egy bizonyos urea koncentráció felett a hidrofób mag fellazul, a peptidgerinc letekeredik, ez 

pedig a fehérje hidrodinamikai sugarának növekedését (és a felszíni töltésmintázat 

megváltozását) és eredményezi. Az urea grádiens gélelektroforézis segítségével a fehérje 

megváltozott elektroforetikus mobilitásán keresztül a szerkezetváltozás láthatóvá tehető, az 

átmenethez tartozó urea koncentrációtartomány pedig meghatározható.  

A gélelektroforézis kísérletek során az előzőekhez hasonlóan a kecskerák tripszin és a 

szarvasmarha tripszin szabad, illetve BPTI-vel komplexált formáit hasonlítottuk össze. A 

szarvasmarha tripszin gélképén egy átmenet látható 2 és 4 M urea koncentráció között (11.B. 

ábra), míg BPTI-vel képzett komplexe 4 M urea mellett mutatja a disszociáció jelét, ami 

magasabb koncentrációtartományban fokozódik (11.D. ábra). A CFT szabad és komplexált 

formája ezektől teljesen eltérő képet mutat. BPTI hiányában szerkezetváltozás már 2 M urea 

koncentrációnál tapasztalható, de meglepő módon a reakció újabb fehérjesávok megjelenésével 

jár (11.A. ábra) 4 M urea koncentrációig. A keletkező fehérje/peptid populációk aránya 6 M 

feletti urea koncentrációtartományban stabilizálódik. Az első feltételezésünk az volt, hogy a 

megjelenő új sávok a fehérje letekeredése során képződő úgynevezett folding intermedierek 

lehettek, további kísérleteink azonban megcáfolták ezt az elméletet (lásd „4.3.4. A CFT 

rendhagyó letekeredési mechanizmusa” című fejezet).  

Natív körülmények közt a BPTI-vel előinkubált CFT mobilitása lecsökken (a szabad 

formához képest), ami jelzi a fehérjekomplex kialakulását. Ez a mobilitás azonban nem változik 
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szignifikánsan még akkor sem, ha 9 M-ra növeljük az urea koncentrációt (11.C. ábra). A CFT a 

BPTI-vel tehát egy igen stabil, urea denaturációnak ellenálló komplexet képez. 

4.3.2. Fluoreszcens spektrumeltolódás urea denaturáció során 

A fehérjék aromás triptofán oldalláncai 295 nm-en szelektíven gerjeszthetők és fluoreszcens 

jelent bocsátanak ki. Az emittált fény intenzitása és a fluoreszcens spektrum alakja nagyon 

érzékeny az aromás oldallánc környezetére, ezért a triptofán fluoreszcencia detektálása alkalmas 

lehet többek között fehérjék konformációváltozásainak és kölcsönhatásainak (aggregáció, 

asszociáció, disszociáció) kimutatására. A vizsgált fehérjék közül a szarvasmarha tripszin 4, a 

kecskerák tripszin 3, míg a BPTI egyetlen triptofán oldalláncot sem tartalmaz, ennek 

köszönhetően tehát kizárólag a tripszinek szerkezetváltozásait detektáltuk a kísérletek során. A 

mérési körülmények pontosabb részleteit az „Anyagok és módszerek” című fejezet tartalmazza. 

 11. ábra: Konformációs stabilitás szemléltetése urea grádiens géleken. (A) kecskerák tripszin 

(CFT), (B) szarvasmarha tripszin (BT), (C) kecskerák tripszin és BPTI 1:4 arányú keveréke (CFT-

BPTI), (D) szarvasmarha tripszin és BPTI 1:4 arányú keveréke (BT-BPTI). 
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A fehérjék denaturációs görbéit úgy határoztam meg, hogy a felvett spektrumok maximális 

emissziójához tartozó hullámhosszértékeket ábrázoltam az urea koncentrációk függvényében 

(12. ábra). A tripszinek szabad formái egyetlen átmenetet mutatnak (12.A. ábra). A 

szarvasmarha tripszin esetében ez az átmenet 1,5-4,5 M urea koncentráció tartományba esik, 

ami egybevág az urea grádiens gélen tapasztaltakkal. A CFT denaturációs görbéjén azonban a 

gélelektroforézistől eltérően csak 5,5 M urea koncetráció felett következik be az átmenet. Az 

inhibitor hozzáadása mindkét enzim denaturációs görbéjét jelentősen megváltoztatja (12.B. 

ábra). A szarvasmarha tripszin-BPTI komplexnél 2 M urea koncentráció felett egy folyamatos 

– a szabad formánál kisebb mértékű – spektrumeltolódás mérhető. A CFT-BPTI komplexnél a 

spektrum alakja gyakorlatilag független denaturálószer koncentrációjától. 

 

4.3.3. A hidrodinamikai tulajdonságok változása 

Natív illetve urea grádiens gélelektroforézis kísérletek során a fehérjék relatív mobilitását 

azok mérete, alakja és relatív töltése határozza meg. Ahhoz, hogy megtudjuk az egyes 

tulajdonságok milyen mértékben változnak meg urea hatására és járulnak hozzá a 

mobilitásváltozáshoz, további kísérletekre volt szükség. A gélszűréses kromatográfia során a 

molekulák hidrodinamikai méretük szerint szeparálhatók (az irodalomban gyakran használják 

méretkizárásos kromatográfia elnevezést is). A módszer éppen ezért alkalmas fehérjék 

kölcsönhatásainak (asszociáció, disszociáció) kimutatására, illetve denaturáló körülmények 

között kialakuló különböző konformációjú fehérjék elválasztására. Kísérleteinket pH 8,0-as 

12. ábra: Urea-indukált letekeredési átmenetek. (A) Szarvasmarha tripszin (BT) és kecskerák 

tripszin (CFT) inhibitor nélkül és (B) BPTI inhibitorral előinkubálva.  
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körülmények közt 0; 2; 4; 6 és 8M urea 

koncentráció mellett végeztük el. A grádiens 

gélelektroforézises kísérletekhez hasonlóan a 

növekvő urea koncentráció nemcsak a 

kecskerák tripszin retenciós idejének 

eltolódását, hanem különböző méretű 

konformációs állapotok megjelenését 

eredményezi (13. A ábra). A szarvasmarha 

tripszin kromatogramjai egységesebb képet 

mutatnak (egyedül 4 M urea koncentrációnál 

figyelhető meg két, egymástól részelegesen 

elválasztható állapot), az urea koncentráció 

növelésével párhuzamosan a molekula 

hidrodinamikai mérete is fokozatos növekedést 

mutat. A BPTI hozzáadása mindkét tripszin 

rezisztenciáját növeli a denaturálószerrel 

szemben, a kialakult komplexek azonban eltérő 

mértékű stabilitást mutatnak (13. B ábra). A 

CFT-BPTI komplex méretében 0 és 8 M urea 

jelenlétében nincs szignifikáns különbség. A 

másik esetben 2 M urea koncentráció felett a 

szabad BPTI mennyiségének növekedése és a 

komplex mennyiségének csökkenése 

tapasztalható, ami a disszociáció mértékének 

fokozódását jelzi. A BPTI jelenlétében végzett 

kísérletek során tehát a grádiens 

gélelektroforézissel egybevágó eredmények 

születtek. 

 

  

13. ábra: Analitikai gélszűréses 

kromatogrammok különböző urea 

koncentrációkon. (A) kecskerák tripszin és 

szarvasmarha tripszin BPTI nélkül és (B) 2-

szeres feleslegben levő inhibitor jelenlétében. A 

fehérjéket/fehérjekomplexeket az oszlopra való 

injektálás előtt 1 órán keresztül az elúciós 

pufferben inkubáltuk. 
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4.3.4. A kecskerák tripszin rendhagyó letekeredési mechanizmusa 

A korábban bemutatott grádiens gélelektroforézis valamint analitikai gélszűréses vizsgálatok 

során sikerült megállapítanunk a kecskerák tripszin urea denaturációja során több - különböző 

hidrodinamikai tulajdonságokkal (illetve eltérő elektroforetikus mobilitással) rendelkező - 

termék keletkezik. Az urea tartalmú géleken látható diszkrét sávok reprodukálható megjelenése 

és denzitása (4 M urea koncentráció felett) arra utal, hogy a denaturáció során keletkező fehérje 

populációk közt egy egyensúly áll be. Gélszűrés alkalmazásával ezek a termékek kisebb 

hatékonysággal választhatók el egymástól, ami arra utal, hogy eltérő elektroforetikus 

mobilitásukat jelentősebb mértékben a relatív töltésük, mintsem a molekulaméretbeli 

különbségeik befolyásolják. Mivel hasonló letekeredési mintázatot mutató fehérjéről irodalmi 

adatot nem találtunk, ezért 2 elképzelésünk volt a szeparált fehérjefrakciókkal kapcsolatban. Az 

első elképzelés szerint frakciók a CFT különböző folding intermedier állapotait tartalmazzák, 

szeparálhatóságuk eltérő alakjuknak és felszíni töltésmintázatuknak köszönhető. A másik 

lehetőség az, hogy az urea növeli CFT autolízisre való hajlamát. Ez azonban azt is jelenti, hogy 

a CFT aktivitását még magasabb – akár 9 M - urea koncentráció mellett is megőrzi.  

Az urea tartalmú gélekben elválasztott fehérjefrakciókat ProBlot módszerrel izoláltuk, majd 

Edman-lebontással meghatároztuk N-terminális szekvenciájukat (lásd a Függelék II. oldalán). 

A kísérlet során azonosított szekvenciarészletek arra utalnak, hogy az elválasztott frakciók a 

CFT autolízis termékei, ami a második elméletünket támasztja alá. Irodalmi adatokból és 

kísérletes tapasztalataink alapján is tudjuk, hogy a kecskerák tripszin a szarvasmarha tripszinnel 

ellentétben jóval ellenállóbb az autodegradációval szemben, ami az autolízis loopban található 

Lys145Ser mutációnak köszönhető6 [106]. Az urea hatására a fehérjepopuláció egyensúlya a 

denaturált szerkezet irányába tolódik el, amit a maradék katalitikus aktivitással rendelkező 

konformerek proteolitikusan hasítanak. 

  

                                                 

6 Mutációjának köszönhetően az enzim alkalikus körülmények (pH 8,0) között is hosszabb ideig 

tárolható, ami biotechnológiai felhasználhatóság szempontjából kedvezőbb, mint a gyakran használt 

szarvasmarha, vagy sertés tripszinek. 
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4.4. A CFT-BPTI komplex kristályszerkezetének vizsgálata 

4.4.1. Összehasonlítás a szarvasmarha tripszin-BPTI komplexszel 

A természetes forrásból izolált kecskerák tripszint az „Anyagok és módszerek” című 

fejezetben részletesen leírt módon rekombináns BPTI-vel komplexáltuk és kristályosítottuk, 

majd szinkrotron sugárforrásnál meghatároztuk 2.0 Å felbontású szerkezetét (PDB azonosító: 

4BNR). A kapott modell a második kecskerák tripszint tartalmazó tripszin-inhibitor szerkezet. 

Az első a CFT-SGPI-1 komplex (PDB azonosító: 2F91) volt, melyet keresőmodellként mi is 

felhasználtunk a szerkezetfinomítás során. Mielőtt bemutatnám a két komplex 

kristályszerkezetének összehasonlítására vonatkozó eredményeinket, röviden összefoglalom 

Fodor Krisztián és munkatársai korábban már említett munkája [4] alapján a CFT és a 

szarvasmarha tripszin elsődleges és globális szerkezetéről nyert információinkat. 

A CFT globális szerkezete – az S1 család többi tagjához hasonlóan - megfelel a kimotripszin- 

szerű struktúrának. Az egyik jelentősebb különbség a két tripszin szerkezetében a diszulfidhíd 

mintázatában van: a szarvasmarha tripszin hat diszulfidhídjával szemben a CFT csak három 

konzervált kötést tartalmaz (Cys42-Cys58, Cys168-Cys182, Cys191-Cys220), melyek az enzim 

aktív helyének közelében találhatók. A hiányzó kovalens kötéseket só- és hidrogénhidak 

helyettesítik, melyeknek köszönhetően a főláncok konformációjában nincs jelentősebb eltérés, 

ugyanakkor a gyengébb kölcsönhatások növelhetik a CFT szerkezetének flexibilitását. További 

jelentős eltérések az enzimek 5 hurok régiójában – nevezetesen a 37-es, 60-as, 145-ös, 173-as 

és 202-es hurkokban – található inszerciók, illetve szubsztitúciók. A hurkok közül kettőnek 

jelentős szerepe lehet a proteáz-inhibitor kölcsönhatásban. Az egyik a 37-es hurok, ami 

szarvasmarha tripszinben is hidrofób jellegű a ráktripszinben egy öt aminosavas inszerciónak 

köszönhetően még kiterjedtebb hidrofób felületet képez. Ez a régió a CFT SGTI kötése során 

az inhibitor C-terminális részével lép kölcsönhatásba, de a BPTI kötéséhez is hozzájárul (ezt a 

későbbiekben részletezem). A 60-as hurok egy hét aminosavas inszerciót tartalmaz, amelyhez 

hasonló a komplement rendszer vagy a véralvadási kaszkádban nagy specifitást mutató 

enzimeiben található. Míg ezeknél a proteázoknál a 60-as hurok közvetlen kapcsolatba kerül az 

S2-P2 régióval, addig a rák tripszin esetében a szubsztráttól elfordulva inkább az S1’ kötőzseb 

kiszélesítésében játszik szerepet. 
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A rendkívüli stabilitás hátterében álló szerkezeti sajátságok felderítése érdekében 

röntgenszerkezeti modellünket a 3OTJ PDB azonosítójú szarvasmarha tripszin-BPTI komplex 

szerkezettel hasonlítottuk össze, melyet Kawamura és munkatársai határoztak meg röntgen- és 

neutrondiffrakciós technikák ötvözésével [127].  

Az első meglepő eredményt a kölcsönható felszínek méretének összevetése hozta (1. 

táblázat). A PISA webszerver (http://pdbe.org/pisa/) analízisének eredményei alapján a 

szarvasmarha tripszin kiterjedtebb felületen keresztül lép interakcióba a BPTI-vel. 

Az inhibitor P3-P3’ régiója és az enzimek S3-S3’ kötőzsebei közti kölcsönhatásokban nem 

tapasztalható jelentős eltérés. A kanonikus kötőhurok közel azonos konformációt vesz fel a két 

komplex szerkezetben (a P3-P3’ aminosavak C atomjainak illesztésére RMSD = 0,07 Å2). A 

másodlagos kölcsönhatások részletesebb analízisét követően három „extra” kölcsönhatást 

azonosítottunk a CFT-BPTI szerkezetben. Az egyik, a már említett 37-es hurokban található 3 

fenilalanint és egy izoleucint tartalmazó inszerció következménye. A 14. ábra szemlélteti, hogy 

a fenilalaninok az inhibitor felé fordulva hidrofób kölcsönhatásba lépnek a BPTI P4’ (Ile19) 

oldalláncával.  

1. táblázat: Kölcsönható felszínek összehasonlítása szarvasmarha tripszin-BPTI és CFT-BPTI 

komplexekben. 

† a szabad molekula oldószer számára hozzáférhető felszíne 

‡ a partnermolekulával való kölcsönhatás során eltemetődő felszín 

ΔGs: szolvatációs energianyereség a komplexképződés során 

kölcsönható† totál‡

BT 732 (7,8 %) 9398,9 -4,5

BPTI 895 (21 %) 4253,3 -5,3

átlag: 813,9 Σ=-9,80

CFT 662,35 (6,6 %) 10097,8 -4,45

BPTI 750,75 (18,9 %) 3967,9 -3,05

átlag: 706,55 Σ=-7,5

3OTJ

4BNR

felszín (Å
2
)

szerkezet partner molekula ΔG
s
 (kcal/mol)

http://pdbe.org/pisa/
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14. ábra: A CFT és a szarvasmarha tripszin 37-es hurok régiójának összehasonlítása BPTI-vel 

képzett komplex szerkezetekben. A és B a komplexek szuperpozícionált szerkezetei, pálcika 

ábrázolással kiemelve a főbb szerkezeti eltéréseket. A BPTI-t ciánkék, a tripszinek konzervált régióit 

szürke színnel jelöltem. A CFT kiemelt oldalláncai zöld, a szarvasmarha tripszin kiemelt oldalláncai 

sötétkék színűek. C és D ábrák szemléltetik a két komplex globális szerkezetét hidrofobicitás alapján 

színezve (piros-hidrofób régió, fehér-hidrofil régió). Szaggatott vonalak határolják az A és B ábrán 

kiemelt területeket. Az ábrát a 4BNR és a 3OTJ PDB szerkezetek felhasználásával, PyMOL 

programmal készítettem. 
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További eltérést okozhat a tripszinek 175-ös pozíciójában található szubsztitúció (15. ábra). 

A kecskerák tripszinben ebben a pozícióban egy glutaminsav található, amely az inhibitor 

irányába fordulva sóhidat képez az Arg39-es oldallánccal. Ilyen kölcsönhatást a szarvasmarha 

tripszin Gln175 oldallánca nem tud kialakítani (15.B. ábra). Az Arg39 egy másik ponton is 

kapcsolódik a CFT-hez. Főláncán keresztül egy hidrogénhidat képez a tripszin Tyr96 

oldalláncával (Arg39I N – Tyr96 OH). A szarvasmarha tripszin 96-os pozíciójában egy Ser 

található, amely rövidebb oldalláncának OH csoportja az inhibitortól való távolsága miatt nem 

tud hidrogénhidat képezni.  

  

15. ábra: Különbségek a CFT-BPTI és a szarvasmarha tripszin-BPTI komplexek másodlagos 

kötéseiben. A felhasznált szerkezetek és a színkód megegyeznek a 13. (A-B) ábránál leírtakkal. A 

sóhidat sárga, a hidrogénhidat pedig szürke szaggatott vonal jelöli.  
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4.4.3. A flexibilitás szerepe a tripszin-inhibitor kölcsönhatás kialakulásában 

Egy fehérje röntgenszerkezetének B-faktor értékei tükrözik a fehérje különböző 

mikroállapotainak számát, de az egyes állapotok közti átmenetekről/kicserélődésekről nem 

adnak információt. Mindazonáltal több próbálkozás is sikeresen kapcsolta össze a fehérjék 

dinamikus átmeneteit a B-faktor értékekkel [128, 129]. Best és munkatársai NMR-

spektroszkópiai és röntgendiffrakciós adatok összehasonlítása során arra a következtetésre 

jutottak, hogy egy fehérje különböző körülmények közt meghatározott kristályszerkezetei 

pontosabb képet adhatnak a fehérje natív állapotáról és az oldalláncok rendi paramétereiről, mint 

az NMR szerkezetek. Emellett nagyobb egyezést is mutathatnak a szerkezetet és dinamikát is 

leíró, úgynevezett reziduális dipoláris csatolás (RDC) értékekkel [130]. A B-faktor 

analízisünket két ismert tripszin-inhibitor szerkezettel bővítettük ki. Az összehasonlított 

szerkezetekben a tripszinek B-faktor mintázatának jelentős része igen hasonló (16. ábra) 

függetlenül a felbontástól, az enzim taxonómiai eredetétől és a kötőpartnertől (inhibitortól). 

Szignifikáns különbséget a 150 és 180-as aminosavak közötti régióban figyeltünk meg, ami a 

BPTI kötött CFT esetében jóval nagyobb flexibilitást mutatott, mint a homológ komplexekben. 

16. ábra: B-faktor mintázatok összehasonlítása. Különböző inhibitorokkal komplexált 

szarvasmarha és kecskerák tripszinek normalizált B-faktor értékeinek összevetése. Az adatok 4 

tripszin-inhibitor komplexből származnak: CFT:SGTI (zöld, PDB: 2F91), CFT:BPTI (fekete, 

PDB: 4BNR), BT:SGPI-1-PO-2 (piros, PDB: 2XTT) és BT:BPTI (magenta, PDB: 3OTJ).  
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Bár ez a régió az inhibitor kötőhelytől távolabbi szekvenciákat is magába foglal, mégis 

kulcsfontosságú szerepet tölthet be az extrém erős kölcsönhatás kialakításában. 

Következtetésünket kutatócsoportunk korábbi, a pacifastin inhibitorok flexibilitása és 

specifitása között megfigyelt összefüggésekre alapoztuk [3]. A szerkezetek párosával történő 

összehasonlítása rávilágíthat érdekes és fontos különbségekre, de ezek interpretációja nem 

egyszerű feladat. Az egyes különbségek feltárásánál például nem tudhatjuk, hogy azok 

különböző inhibitorok kötéséből vagy a tripszinek eltérő szerkezetéből adódnak, esetleg ezek 

együttes hatását látjuk. Ezenkívül természetesen számításba kell vennünk a mérési, 

modellépítési hibákat, melyek a kristálykontaktusokból következhetnek. Utóbbiakat sajnos 

ilyen kis mintaszámnál nehéz elkülöníteni a többi hatástól, de az enzimek taxonómiai eredetének 

illetve a kötődő inhibitor molekulának a flexibilitás kialakításában betöltött szerepét statisztikai 

alapon vizsgálhatjuk. 

Az adatok összevetését egytényezős varianciaanalízis segítségével végeztük el. A módszer 

lényege, hogy a szerkezetek B-faktor értékeit különböző szempontok szerint két csoportra 

osztjuk és megvizsgáljuk azok varianciáját a csoportokon belül és a két csoport között. Ha 

csoportok között mért variancia magasabb, mint a csoportokon belül mért variancia, akkor a 

csoportosítás helytálló lehet, és az egy csoportba sorolt elemek közelebbi kapcsoltságban állnak 

egymással, mint a másik csoport tagjaival. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a csoportosítás 

alapja nem megfelelő, vagy a két hatás egymást is befolyásolja. A varianciák arányát statisztikus 

F-próbával számolhatjuk ki adott szignifikancia szint mellett. Egy ilyen próba eredményei 

láthatók a 16. ábrán, ahol a kiválasztott 4 szerkezet ekvivalens atomjait csoportosítottuk aszerint, 

hogy melyik tripszinhez (szarvasmarha vagy kecskerák) tartoznak vagy melyik inhibitorral 

(BPTI vagy SGTI) képeznek komplexet. A B-faktor értékek első alapelv szerinti 

csoportosításánál láthatjuk, hogy mindössze néhány atom, illetve oldallánc értékeit határozza 

meg a proteáz taxonómiai eredete (17.A. ábra). A gyenge kapcsoltság alapján a B-faktor eloszlás 

tehát leginkább a tripszin globális szerkezetéhez kapcsolható. A két tripszin szerkezetének 

néhány régiójában tapasztalható kisebb dinamikai eltérések valószínűleg a mérési vagy 

modellezési hibák következményei. Függetlenül a tripszin taxonómiai eredetétől, több pozíció 

(16-29, 91-103, 130-140, 157-161, 175-185 és 197-220) B-faktor értékét is sokkal jelentősebb 

mértékben befolyásolja a kötődő inhibitor. Ezt támasztja alá a 17. B ábrán látható statisztikus 

F-próba eredménye is. A következő lépésben ennek megfelelően összehasonlítottuk az SGTI 
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(és SGPI-1-PO-2) kötött szerkezetek flexibilitás-mintázatát a BPTI kötött szerkezetekével. Az 

összevetést a csoportokon belül mért B-faktorok normalizált értékeinek átlagaival végeztük. 

Amint a 18. ábrán is látható, a legtöbb eltérés esetében az SGTI-vel komplexált tripszinek 

rigidebb szerkezetet vesznek fel. Ezek a régiók a tripszin C-terminális felében találhatók, 

amellyel az SGTI (a BPTI-nél) kiterjedtebb kölcsönhatást tud kialakítani. Ez a hatás, kiterjed a 

C-terminális -hordó inhibitortól távolabb eső részére is. Nagy eltérések tapasztalhatók a 120-

129-es valamint a 162-174-es szekvenciákban is, de ezekben az esetekben csoportosítási 

szempontoktól függetlenül magas varianciaértékeket kaptunk az F-próba során. Ez alapján vagy 

más csoportosítási szempontra lenne szükség, vagy a korábban említett hatások egymást is 
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17. ábra: A szarvasmarha- és kecskerák tripszinek B-faktor értékeinek varianciaanalízise. Az 

összehasonlított szerkezetek minden ekvivalens atomjának B-faktor értékeit 2 különböző szempont 

szerint csoportosítottuk: (A) a tripszin taxonómiai hovatartozása szerint és (B) a vele komplexben 

levő inhibitor (SGTI vagy BPTI) szerint. Mindkét ábrán piros vonal jelzi a kritikus F-értéket 5%-os 

szignifikancia szinten, 1 és 2 szabadsági fokoknál. 
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befolyásolják. Az SGTI például közvetlen kölcsönhatást tud kialakítani a CFT 162-174-es 

szekvenciát magába foglaló helikális régiójával, míg a szarvasmarha tripszin ugyanezen 

régiójával - néhány szerkezeti eltérés miatt - ez nem lehetséges. Az ilyen és hasonló 

taxonspecifikus kölcsönhatási különbségek magyarázatot adhatnak arra, hogy a BPTI 

kölcsönhatása a CFT-vel miért vezet extrém stabilitás kialakulásához, míg a szarvasmarha 

tripszin-BPTI komplex disszociációja mérsékeltebb körülmények között is bekövetkezik. 

Castro és Anderson alanin pontmutáns BPTI-k termodinamikai vizsgálata során 

megállapították, hogy a szarvasmarha tripszin-BPTI asszociációja erősen entrópia vezérelt 

folyamat [131], még akkor is, ha az elmutált kötőfelszín miatt a transzlációs és rotációs 

szabadsági fokok száma jelentősen csökken a komplexképzés során. Ezeknél a reakcióknál az 

entrópianövekedés forrása még tisztázatlan. A fehérjekomplex kialakulása vibrációs entrópia 

növekedést is okozha [132], ez tükröződhet a BPTI-tartalmú komplexek specifikus régióinak B-

faktor növekedésében is. A B-faktor mintázatok statisztikai analíziséből levont 

következtetéseinket 3D szerkezeti ábrázolásban a 19. ábra szemlélteti. 

18. ábra: Kecskerák és szarvasmarha tripszinek inhibitorkötéstől függő B-faktor mintázata. A 

17. ábrán látható varianciaanalízisek alapján az összehasonlított szerkezeteket a komplexben 

található inhibitor típusa alapján 2 csoportra osztottuk (SGTI- vs. BPTI-kötött tripszinek). A két 

csoport összehasonlításához a csoportokon belül mért, normalizált B-faktor értékek átlagát vettük 

alapul.  
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19. ábra: A flexibilitást befolyásoló tényezők tripszin-inhibitor komplexekben. Az ábra 4 

sarkában az összehasonlított szerkezetek (PDB azonosítók a 16. ábra szövegében) B-faktor értékeik 

szerinti szalagábrázolásban. Középpontban a varianciaanalízisek eredményeit tükröző CFT-SGTI 

szerkezet. A komplex egyes régióit az összehasonlított szerkezetek normalizált B-faktor értékeinek 

különböző hatásokhoz köthető különbségei alapján színeztem. Magenta szín jelöli az 

inhibitorkötésből, kék a tripszin taxonómiai eredetéből (szerkezetéből) fakadó B-faktor 

különbségeket. A pirossal jelzett régió magas B-faktor varianciáját több hatás is befolyásolhatja. Az 

inhibitor szerkezetben a sárga színnel jelölt részek flexibilitását a kapcsolódó proteáz partner 

befolyásolja. A komplex azon régióit, melyek flexibilitását a tripszinek taxon-specifikus különbségei 

közvetlenül befolyásolják pálcika ábrázolással emeltem ki.  
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4.5. Egy Acacia karroo fafajból izolált proteáz inhibitor biokémiai jellemzése 

Moses Kunitz 1945-ben szójababból (Glycine max) izolált és sikeresen kristályosított egy 

tripszin specifikus szerin proteáz inhibitort [133]. Ezt követően napjainkig számos - a 

pillangósvirágúak (Leguminosae vagy Fabaceae) családjába tartozó - növényfajból sikerült 

további proteáz inhibitorokat izolálni és jellemezni szerkezeti és funkcionális szempontból. 

Molekulatömegük és szerkezeti tulajdonságaik alapján ezek az inhibitorok 2 csoportba 

sorolhatók. Az egyik csoportot a Bowman-Birk családba (MEROPS ID: I.12) tartozó 

inhibitorok alkotják. Ezek komplex inhibitorok (1-6 alegységgel), inhibitor alegységenként 6-8 

kDa-os molekulatömeggel és magas cisztein tartalommal (egy inhibitor loop akár 9 

diszulfidhidat is tartalmazhat). A másik csoportot az „Irodalmi áttekintésben” bemutatott 

Kunitz-P családba (MEROPS ID: I.03) sorolható növényi Kunitz-típusú proteáz inhibitorok 

alkotják. 18-24 kDa molekulatömegű, 1 vagy 2 polipeptidláncból álló fehérjék, melyek 

szerkezetét általában 1 vagy 2 diszulfidhíd stabilizálja. Mindkét csoport a kanonikus inhibitorok 

közé sorolható, melyek a Laskowski-féle standard mechanizmussal [90] gátolják a – főleg S1 

családba tartozó – proteázokat.  

Doktori munkám második fele szintén egy – a pillangósvirágúak (Leguminosae) családjába 

tartozó - faj, a dél-afrikai Acacia karroo (Vachellia karroo) magjából izolált proteáz inhibitor 

azonosításán és jellemzésén alapul. A kutatási projekt a dél-afrikai Nelson Mandela 

Metropolitan University kutatócsoportjával való együttműködés részét képezte7. Irodalmi 

adatok alapján az „édes tövisnek” is nevezett Acacia faj rendkívül sokoldalú hasznosíthatósága 

között szerepel több, gyógyászati célú alkalmazása is [134]: a kérgéből, gyantájából és 

leveleiből készített kivonatokat vérzéscsillapításra, gyulladáscsökkentésre és megfázás 

kezelésére is alkalmazzák. Ennek ellenére, munkánkat megelőzően, nem rendelkeztünk 

információkkal a fajból izolált fehérjetermészetű növényi hatóanyagokat illetően. 

 

 

                                                 

7 A kétoldalú együttműködés célja Dél-Afrikában őshonos mimózaformák (Mimosoideae) alcsaládjába tartozó 

növényekből izolálható proteáz (elsősorban tripszin és kimotripszin) inhibitorok szerkezet-hatás vizsgálata volt. 

A két kutatócsoport közös kutatómunkájának eredménye az Acacia schweinfurthii tripszin inhibitor leírása is 

(Odei-Addo et al. 2014). 
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4.5.1. Az AkCI/1 izolálása és elsődleges szerkezetének meghatározása 

Az „Anyagok és módszerek” című fejezetben leírtak szerint az A. karroo magőrleményből 

való fehérje extrahálást követően izoláltuk a proteáz inhibitor aktivitást mutató 

fehérjefrakciókat. A durva extraktum affinitás kromatográfiával való tisztítását brómcián 

aktivált Sepharose-4B mátrixhoz kovalensen kötött tripszin, illetve kimotripszin oszloptöltettel 

is elvégeztük, végül a hatékonyabb kitermelés miatt az utóbbit választottuk. Az inhibitort 

tartalmazó frakciókat fordított fázisú HPLC módszerrel továbbtisztítva két komponenst sikerült 

elkülönítenünk egymástól (20.A. ábra), melyeknek az AkCI/1 és AkCI/2 (Acacia karroo 

Chymotrypsin Inhibitor) neveket adtuk. A további kísérleteket a nagyobb mennyiségben 

jelenlévő AkCI/1 frakcióval végeztük8. A szintetikus peptid szubsztrátokkal végzett kísérleteink 

kimutatták, hogy az izolált fehérjefrakciók tripszin és kimotripszin specifikus inhibitor 

aktivitással is rendelkeznek. Az AkCI/1 minta SDS PAGE vizsgálata (20.A. ábra) alapján két 

különböző méretű (kb. 5 és 15 kDa-os) polipeptidláncot tartalmazott, melyek egy vagy több 

diszulfidhídon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az intakt inhibitor N-terminális 

szekvenálásakor is tapasztaltuk, hogy a minta két különböző szekvenciát tartalmaz, ezért a teljes 

szekvenciák meghatározásához redukálást és alkilálást követően a két peptidláncot egy újabb 

fordított fázisú HPLC kromatográfiával választottuk el egymástól (20.B. ábra). Elsőként a 

rövidebb (B-vel jelölt) lánc szekvenciáját határoztuk meg, mivel rövidsége miatt fragmentálás 

nélkül is csaknem teljes aminosavsorrendjét meg lehetett határozni N-terminális Edman 

lebontással. Egyedül a problémásabb C-terminális részlet azonosításához volt szükség egy 

kimotripszines hasításra, illetve a szekvenciadarabok tömegspektrometriás analízisére. A 

hosszabb (A-val jelölt) lánc fragmentálását már több, különböző specifitású proteáz 

segítségével is elvégeztük, a keletkező peptideket pedig fordított fázisú kapilláris HPLC 

módszerrel elválasztottuk egymástól (lásd Függelék III.-IV. oldal). A lánc teljes szekvenciáját 

(21. ábra) az átfedő fragmentumok N-terminális Edman lebontásával, illetve 

tömegspektrometriás analízisével állítottuk össze. Mindkét lánc meghatározott szekvenciája 

tartalmazott mikroheterogenitásokat is. Az A-lánc 18. pozíciójában a szerin mellett treonin, a 

98. pozícióban fenilalanin mellett triptofán is kimutatható volt kisebb mennyiségben. A B-lánc 

                                                 

8
 Az AkCI/2 inhibitor részleges aminosav szekvenciáját is meghatároztuk, azonban a rendelkezésünkre álló 

limitált fehérjemennyiség miatt további kísérleteket nem végeztünk ezekkel a mintákkal.  
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esetében a dominánsan meghatározott C-terminális szekvencia a HRGSDKD, de a mintákból 

kimutatható volt egy GR dipeptiddel hosszabb szekvencia is. Az összehasonlító szekvencia-

homológia vizsgálatok eredménye alapján az AkCI/1 az STI vagy más néven (a korábban már 

említett) Kunitz-P család tagjaival mutat közeli rokonságot. Szintén a szerkezeti homológiákra 

vezethető vissza, hogy négy konzervált cisztein oldalláncából kettő egy intramolekuláris 

(Cys44-Cys90), kettő pedig egy intermolekuláris (Cys133-Cys142) diszulfidhidat képez. A 

Kunitz-P inhibitorok szerkezeti felosztását az 1.4.3.2. fejezetben ismertettem. Ezek alapján az 

AkCI/1 az említett 1-es csoportba sorolható. 

  

20. ábra: Proteázinhibitor aktivitást mutató fehérjefrakciók elválasztása HPLC módszerrel. (A) 

A CNBr-Sepharose-4B kimotripszin oszlopon tisztított A. karroo kivonat fordított fázisú HPLC 

kromatogrammja, valamint az első frakció (AkCI/1) redukáló (AkCI/1+Me) és nem redukáló (AkCI/1-

Me) SDS gélképe. (B) AkCI/1 frakció polipeptidláncainak elválasztása redukálást és alkilálást 

követően. 
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4.5.2. Az AkCI/1 reakciója tripszinnel és kimotripszinnel 

4.5.2.1. Egyensúlyi gátlási állandók (Ki) meghatározása 

A homogén formában izolált AkCI/1 inhibitor tripszin, illetve kimotripszin gátlását az 

„Anyagok és módszerek” című fejezetben leírt módon mértük. Az egyensúlyi proteáz-inhibitor 

reakciókat több különböző proteáz koncentráció alkalmazásával is elvégeztük, a legpontosabb 

mérési eredmények eléréséhez végül mind a tripszin mind a kimotripszin esetében a 10 pM-os 

koncentrációt választottuk. Az eljárások során az inhibitorkoncentrációk függvényében 

ábrázoltuk a mért maradék enzimaktivitásokat (22. ábra). Ezeket az értékeket a mesterséges 

szubsztrátok hozzáadását követően a kezdeti reakciósebességek detektálásával határoztuk meg. 

Az AkCI/1 számított egyensúlyi inhibíciós állandója tripszinnel szemben 1.87 ± 0,47 x 10-12 M, 

kimotripszinnel szemben pedig ezzel nagyságrendileg megegyező 2,8 ± 0.29 x 10-12 M. Mérési 

kontrollnak meghatároztuk a szójabab tripszin inhibitor (STI) Ki értékeit is, amely irodalmi 

adatok és kísérletes tapasztalataink alapján a tripszin mellett kisebb affinitással a kimotripszint 

21. ábra: Az AkCI/1 inhibitor Edman lebontással és tömegspektrometriai módszerrel 

meghatározott teljes elsődleges szerkezete. A fehérjét két polipeptidlánc alkotja és egy intramolekuláris 

(Cys44-Cys99) valamint egy intermolekuláris (Cys133-Cys142) diszulfidhidat tartalmaz. 
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is gátolja. Mérési eredményeink is ezt igazolták. Előbbi esetében 10-12 M, míg utóbbira 10-10 M 

nagyságrendű egyensúlyi gátlási állandókat mértünk.  

4.5.2.2. Komplexképzés vizsgálata gélszűréssel 

Az AkCI/1 szarvasmarha tripszinnel, illetve kimotripszinnel való reakcióját megvizsgáltuk a 

korábban már bemutatott analitikai gélszűréssel is. Azt már az N-terminális 

fehérjeszekvenálások során megállapítottuk, hogy az AkCI/1 1:1 sztöchiometriával kötődik a 

tripszinhez és a kimotripszinhez is. Minthogy az inhibitor és az enzimek molekulatömege közt 

nincs jelentős különbség (20-25 kDa), az 1:1 arányú komplex képzéséhez azonos tömegeket 

(10-10 g-ot) mértünk be az egyes fehérjékből. A Superdex 75 gélszűrő oszlopon 0,4 ml/perc 

áramlási sebességet alkalmazva a szarvasmarha tripszin 32.5, a kimotripszin és az AkCI/1 30, 

az inhibitor-tripszin 1:1 arányú komplexe (10-10 g) 28, az inhibitor-kimotripszin komplexe 

pedig 26.5 percnél eluálódott (23. A-E ábrák). Ha a tripszinnel kialakult komplexhez azonos 

tömegű (10 g) kimotripszint adtunk nem jelent meg nagyobb molekulaméretű termék, azaz 

nem képződik hármas komplex. A másik fontos észrevétel, hogy a szabad tripszin 

koncentrációja megnőtt a mintában, vagyis a kimotripszin képes volt „leszorítani” az AkCI/1 

kötőhelyéről az enzimet (23. F ábra). Fordított esetben - ha kimotripszin-AkCI/1 komplexhez 

adtunk azonos mennyiségű tripszint - ugyanezt tapasztaltuk. Elvégeztük a kísérletet úgy is, hogy 

a két proteáz 1:1 tömegarányú keverékéhez adtuk az AkCI/1 inhibitort (23. G ábra). Ebben az 

22. ábra: Szarvasmarha tripszin és kimotripszin gátlása AkCI/1 inhibitorral. Az egyensúlyi gátlási 

állandók meghatározásához Empie és Laskowski nagy affinitású proteáz inhibitorokra kidolgozott 

módszerét alkalmaztuk. 
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esetben - az előző kísérlethez hasonlóan - kimutatható volt mindkét enzim szabad, illetve 

AkCI/1-gyel komplexált formája is. Az elválasztások az gélszűrő oszlop felbontása miatt nem 

sikerültek tökéletesen, ezért a frakciókban található fehérjéket N-terminális aminosav 

szekvenálással is azonosítottuk. Az eredmények arra utalnak, hogy az AkCI/1 mind a 

tripszinhez, mind a kimotripszinhez 1:1 sztöchiometriával kötődik, de a hármas komplex 

kialakulása az enzimek kötőhelyeinek közelsége miatt sztérikusan gátolt. 

  

23. ábra: Komplexképzés vizsgálata gélszűréssel. (A) tripszin (B) kimotripszin; (C) AkCI/1; (D) 

AkCI/1 és tripszin 1:1 tömegarányú, előinkubált keveréke; (E) AkCI/1 és kimotripszin 1:1 

tömegarányú keveréke; (F) kimotripszin hozzáadása előinkubált AkCI/1-tripszin keverékhez; (G) 

AkCI/1 hozzáadása tripszin és kimotripszin 1:1 tömegarányú keverékéhez. A referenciaként a mérés 

során használt fehérjék retenciós idejeit az „A” ábrarészlet tartalmazza: „a” = albumin (retenciós 

idő 25.4 perc, Mr = 66.4 kDa); „o” = ovalbumin (retenciós idő 27 perc, Mr = 44 kDa); „b” = B12 

vitamin (retenciós idő 39,9 perc, Mr = 1,35 kDa). 
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4.5.2.3. Az AkCI/1 P1-P1’ hasadóhelyének azonosítása limitált proteolízissel 

Az AkCI/1 a szekvencia homológia vizsgálatok alapján növényi Kunitz-típusú inhibitorok 

közé sorolható, melyek közös tulajdonsága, hogy proteázgátló hatásukat kompetitív 

mechanizmussal, egy kanonikus kötőhurok segítségével, szubsztrátszerű kötődéssel fejtik ki. 

Az AkCI/1 tripszin és kimotripszin specifikus reaktív P1-P1’ hasadó kötéseit két különböző 

módszerrel próbáltuk meghatározni. Az első eljárás során az inhibitort katalitikus mennyiségű 

(1 %(n/n)) tripszinnel, illetve kimotripszinnel inkubáltuk - az enzimaktivitás szempontjából 

szuboptimális – savas körülmények közt (pH = 3.7) 24 órán keresztül. Az inkubálást követően 

Edman lebontással meghatároztuk az oldatban levő fehérjék N-terminális szekvenciáit. Tripszin 

esetében az AkCI/1 A és B láncainak N-terminális szekvenciái mellett sikerült kimutatnunk a 

69-IAILS-73 szekvenciát, ami arra utal, hogy az inhibitor reaktív hasadó kötése a 68-as Arg és 

69-es Ile oldalláncok között található. A kimotripszinnel végzett kísérletben 24 órás inkubálást 

követően sem sikerült újabb N-terminálist kimutatni. A kutatócsoportunk korábban már 

alkalmazta ezt a módszert P1-P1’ hasadó kötések azonosítására a sivatagi sáskából izolált SGTI 

és SGCI proteáz inhibitorok esetében [135]. A kísérletek során az SGTI - amely egy gyenge 

szarvasmarha tripszin inhibitornak bizonyult (Ki = 2.1 x 10-7 M) – reaktív kötése néhány órán 

belül 100%-ban hidrolizált, míg az SGCI erős kimotripszin inhibitor (Ki = 6.2 x 10-12 M) 

esetében hosszabb inkubációs idő elteltével is csak a P1-P1’ kötéseknek csak kisebb hányada 

hasadt el (nem publikált eredmény). A korábbi limitált proteolízises tapasztalatok alapján tehát 

feltételezhetnénk, hogy az AkCI/1 jóval erősebb inhibitora a kimotripszinnek, mint a 

tripszinnek. Ez azonban ellentmondana a kinetikai mérések és gélszűréses vizsgálatok során 

kapott eredményeknek. A továbbiakban ezért Ozawa és Laskowski módszerével [136] próbáltuk 

meghatározni a reaktív hasadó kötés(eke)t, de sajnos ez a módszer sem volt alkalmas a 

kimotripszin P1-P1’ hasadóhely azonosítására, mert túl sok új N-terminális szekvencia 

megjelenését eredményezte. 

4.5.2.4. Az AkCI/1 reaktív hurok modellezése szintetikus peptiddel 

A szekvenciaadatok és a szerkezeti homológiákból levont következtetésünk az volt, hogy az 

AkCI/1 ugyanazzal a reaktív hurokkal gátolja a tripszint, mint a kimotripszint. Előzetes 

feltételezésünk szerint az inhibitor P3-P3’ szekvenciája tripszinre vonatkoztatva 66-PYRIAI-

71, míg kimotripszin esetében 65-TPYRIA-70. Irodalmi adatok és kísérletes tapasztalataink 
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alapján tudjuk, hogy a kanonikus proteáz inhibitorok kötési specifitásai megegyeznek a belőlük 

származtatott peptidekével [82, 137]. Másképpen fogalmazva, egy reaktív hurokkal megegyező 

szekvenciájú peptid alkalmas lehet a reaktív hasadó kötés kimutatására. Elméletünk 

alátámasztására szilárd fázisú peptidszintézissel előállítottuk az STPYRIAILS szekvenciájú 

peptidet, melyet azonos mennyiségű tripszinnel és kimotripszinnel emésztettünk meg egyszerre, 

majd a keletkező proteolítikus termékeket fordított fázisú HPLC módszerrel választottuk el 

egymástól. A kísérlet során 30 perc elteltével 50%-os hidrolízist értünk el. A 24. ábrán látható, 

egymástól elválasztott peptiddarabok Edman lebontással meghatározott szekvenciái a 

következők voltak: STPYR (P1), STPY (P2), IAILS (P3), RIAILS (P4), STPYRIAILS (P5). A 

termékek egymáshoz viszonyított relatív mennyiségét a kromatogram és a szekvenálási 

eredmények alapján határoztuk meg. 

A proteolítikus hasítási kísérlet alapján az AkCI/1 szekvenciát modellező szintetikus 

peptidünk egyformán jó szubsztrátja a tripszinnek és kimotripszinnek, ami megerősítette a 

korábbi komplexképzési vizsgálati eredményeinket, illetve azt az elképzelést is, hogy a két 

enzim kötőhelyei egymást átfedő szekvenciák az AkCI/1 szerkezetén belül.  

24. ábra: A szintetikus AkCI/1 peptid limitált proteolízis termékeinek elválasztása. A reaktív 

inhibitor hurkot modellező szintetikus STPYRIAILS peptid tripszinnel és kimotripszinnel való kezelése 

során keletkező peptidek elválasztása fordított fázisú HPLC-vel. 
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4.5.3. Megbeszélés: az AkCI/1 különleges inhibíciós mechanizmusának teoretikus 

szerkezeti háttere 

Az AkCI/1 elsődleges szerkezetének homológia vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a 

Kunitz-P típusú proteáz inhibitorok közé sorolható. Néhány közeli rokon szerkezetű inhibitor 

szekvenciáját a 25. ábra szemlélteti. 

25. ábra: Mimózaformákból (Mimosoideae) izolált Kunitz-típusú inhibitorok szekvencia-

összevetése. Az összehasonlított fehérjék az STI kivételével két polipeptidláncból állnak, ezeket az ábra 

A és B részei jelölik. Az összehasonlított szekvenciák: AcTI, Acacia confusa trypsin inhibitor (UniProt: 

P24924); AsTI, Acacia schweinfurthii tripszin inhibitor [138]; PjTI, Prosopis juliflora trypsin inhibitor 

(UniProt: P32733, P32734); STI, szójabab (Glycine max) tripszin inhibitor (UniProt: Q39898). 

Bekeretezett részben az AkCI/1 egymással átfedő P3-P3’ szekvenciái tripszinre, illetve kimotripszinre 

vonatkoztatva és az ezekkel homológ szekvenciák. 
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Az inhibitor tripszinre vonatkoztatott reaktív hasadó kötését (P1-P1’) limitált proteolízis 

segítségével sikerült meghatároznunk, de a kimotripszinnel végzett kísérletek nem vezettek 

eredményre. Irodalmi adatokból tudjuk, hogy a hüvelyes növények magjából izolált Kunitz és 

Bowman-Birk típusú kanonikus inhibitorokra jellemző lehet a bi- illetve multispecifikus 

proteázgátlás, de kimotripszinnel való reakció során több esetben nem sikerült kimutatni a P1-

P1’ hasadó kötést. A jelenség pontos oka egyelőre ismeretlen. A Kunitz-P családba tartozó 

tripszin inhibitorok P1 pozíciójában jellemzően Arg vagy Lys oldallánc található, illetve közös 

jellemzőjük a Pro(P3) szekvencia motívum (lásd korábban az „Irodalmi áttekintés” 1.4.3. 

fejezetében). Az STI inhibitorhoz hasonlóan a család több tagjánál a tripszin inhibitor aktivitás 

mellett sikerült kimutatni a kimotripszin gátlását is. A két enzimre vonatkoztatott egyensúlyi 

gátlási állandók között azonban mindig nagyságrendbeli különbségek adódtak [139-142]. Ezen 

inhibitorok vizsgálatánál – sokszor közvetett bizonyítékok alapján – arra következtetésre 

jutottak, hogy a két enzim gátlásáért ugyanaz a kötőhurok, illetve reaktív hasadó kötés felelős. 

Az inhibitorok kötési affinitásának fő determinánsai a P1 pozícióban található aminosav és a 

kötőhurok jól definiált, merev szerkezete (lásd még az „Irodalmi áttekintés” 1.4.3. 

alfejezetében). Az AkCI/1 esetében mért nagyságrendileg azonos egyensúlyi gátlási állandók 

két különböző kötőhelyet feltételeznek az inhibitor szerkezetében. Az általunk javasolt 

inhibíciós modellben a specifikus tripszin inhibitor aktivitásért P1 pozícióban levő Arg68 

felelős, míg kimotripszin kötése során ezt a pozíciót a Tyr67 aminosav tölti be. A P3-P3’ 

szekvenciák aminosavpreferenciáira vonatkozó ismereteink alapján kijelenthetjük, hogy az 

AkCI/1 65-TPYRIA-70 és 66-PYRIAI-71 szekvenciái ideálisak a kimotripszin és a tripszin 

kötés szempontjából. Felmerül azonban a kérdés, hogy az említett szekvenciák funkciójukat 

képesek-e azonos konformációban betölteni? Mivel a komplexek kristályosítására irányuló 

kísérleteink sikertelennek bizonyultak, ezt a kérdést is elméleti alapon vizsgáltam. A PDB 

adatbázisból 29 kanonikus inhibitor tripszinnel vagy kimotripszinnel komplexált szerkezetét 

gyűjtöttem ki, ami összesen 40 különböző kanonikus kötőhurok konformációt tartalmazott. 

Apostoluk és Otlewski korábban már említett módszerét alkalmazva (lásd az „Irodalmi 

áttekintés” 1.4.3. fejezetét) összehasonlítottam a P3-P3’ pozíciók főláncához tartozó torziós 

szögeket. Az eredményeket a Ramachandran diagramhoz hasonlóan az ábrázoltam (26. ábra). 

A jobb áttekinthetőség érdekében minden egyes diagrammon két, egymással szomszédos 

pozíció  szögpárjait tűntettem fel. A szögtartományok, illetve konformációk átfedése csak 
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a P1’-P2’ és a P2’-P3’ párosításokban láthatók. A kapott eredmények – feltételezve, hogy a 

reaktív kötés helyére vonatkozó megállapításaink helyesek - arra utalnak, hogy az AkCI/1 

tripszin, illetve kimotripszinnel való effektív kölcsönhatása a kötőhurok különböző 

konformációs állapotaihoz kötött. A Laskowski-féle standard mechanizmusú inhibitorok 

működése a rigid, komplementer kötőfelszíneknek köszönhetően Fischer kulcs-zár modelljével 

szemléltethető. Az AkCI/1 működése azonban modellünk alapján konformációs szelekcióhoz 

és/vagy indukált illeszkedéshez köthető. 

 

 

  

26. ábra: Kanonikus kötőhurkok P3-P3’ aminosavainak szögpárjai. Az egyes 

diagrammokon két, egymással szomszédos P pozícióinak megengedett szögtartományai láthatók. Az 

adatokat a PDB adatbázisból kanonikus inhibitorok tripszinnel vagy kimotripszinnel komplexált 

szerkezeteiből gyűjtöttem. A szerkezetek PDB azonosítóit és a torziós szögek pontos értékeit a 

Függelék V-VI. oldalán található táblázat tartalmazza. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A fehérjék az élőlényekben zajló biokémiai folyamatok nélkülözhetetlen résztvevői. 

Szerkezetüket elsősorban az őket felépítő aminosav monomerek szekvenciája határozza meg, 

funkciójukat pedig a ligandumaikkal való kölcsönhatások során fejtik ki. A fehérjék és 

fehérjekomplexek tökéletes működését biztosító flexibilitás és stabilitás egyensúlya a modern 

szerkezeti biokémia egyik alapkérdése. Az alkalmazott biotechnológiai kutatások jelentős része 

e két tulajdonság módosítására, ezáltal a biológiai funkció befolyásolására épül. Témavezetőm 

fehérjék szerkezeti dinamikája iránti érdeklődése a 80-as évektől kezdve meghatározta az általa 

vezetett kutatócsoport kutatásait. A különböző proteázokkal és inhibitoraikkal végzett korábbi 

kísérletek célja elsősorban a molekuláris flexibilitás, a katalitikus mechanizmust valamint 

szubsztrát- és inhibitorspecifitást befolyásoló szerepének meghatározása volt. 

Doktori kutatómunkámban kecskerák tripszin és a BPTI inhibitor komplex denaturáló 

hatásokkal szembeni rendkívüli ellenálló képességének okait igyekeztem felderíteni. 

Megvizsgáltam és összehasonlítottam CFT és a szarvasmarha tripszin szabad, illetve BPTI-vel 

komplexált formáinak hő és kémiai denaturálószerek hatására bekövetkező letekeredését. 

Gélelektroforézises kísérleteink alapján a kecskerák tripszin szobahőmérsékleten rezisztens az 

SDS-sel való kezeléssel szemben, ami az enzim kinetikai stabilitására utal. A BPTI kötődése 

tovább fokozta az enzim ellenálló képességét. A hődenaturációs kísérletek során az emlős 

tripszin inhibitor hiányában termodinamikailag stabilabbnak bizonyult, mint ízeltlábú 

homológja. BPTI hozzáadásával azonban megfordul a sorrend, mivel a kanonikus inhibitorral 

való komplexálás a kecskerák tripszinnél jóval drámaibb mértékű stabilitásnövekedést 

eredményez. A szabad formák urea-indukált letekeredési mintázatainak vizsgálata arra utalt, 

hogy a CFT denaturációja nem írható le a tankönyvi példákban gyakran emlegetett két-állapotú 

modellel, mert a folyamat során több - eltérő szerkezetű - termék is kialakul. Ezeket a 

termékeket sikeresen izoláltuk, majd N-terminális szekvenciájuk meghatározásával arra a 

következtetésre jutottunk, hogy nem különböző folding intermedierek, hanem az enzim autolízis 

fragmentumai.  

A stabilitásbeli különbségek szerkezeti hátterének felderítéséhez kristályosítás és 

röntgendiffrakció segítségével meghatároztuk a CFT-BPTI komplex 3D szerkezetét, majd 

összevetettük a már ismert szarvasmarha tripszin-BPTI és CFT-SGPI komplexekkel. Az 

összehasonlításból kiderült, hogy kecskerák tripszin a szarvasmarha homológgal szemben 
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kialakít néhány „extra” másodlagos kölcsönhatást a BPTI-vel, ám ezek önmagukban még nem 

adnak magyarázatot a jelentős stabilitásbeli eltérésre. A különböző komplex kristályszerkezetek 

B-faktor mintázatai, az eltérő proteázt és inhibitort tartalmazó szerkezet ellenére meglepően jól 

korrelálnak. Az összehasonlítások során azonosítottunk egy régiót (150-180 oldalláncok), ami 

CFT-BPTI komplexben a többi szerkezethez viszonyítva nagyobb flexibilitást mutatott. 

Korábbi tapasztalatainkra alapozva arra következtetésre jutottunk, hogy ez a régió is hozzájárul 

az extrém stabilitás kialakításához. Emellett varianciaanalízist alkalmazva sikerült 

kapcsoltságot találnunk a további lokális flexibilitásbeli eltérések, valamint a komplexekben 

szereplő proteázok és inhibitorok eredete között.  

A flexibilitás másfajta arculatát mutatta meg egy Acacia fafaj, az Acacia karroo magjából 

izolált és jellemzett proteáz inhibitor, amit AkCI/1-nek neveztünk el. Az enzimológiai 

vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az AkCI/1 erős tripszin illetve kimotripszin inhibitor 

aktivitást mutat, ráadásul mindkét enzimhez nagyságrendileg azonos affinitással kötődik. A 

fehérje elsődleges szerkezetének homológia vizsgálata, komplexképzési-, valamint limitált 

proteolízises kísérleteink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az AkCI/1 különleges 

inhibíciós mechanizmussal rendelkezik. Az ismert, hüvelyes növényekből izolált Kunitz- illetve 

Bowman-Birk típusú inhibitoroktól eltérően proteáz-kötőhelyei egymást átfedő szekvenciák, 

melyek egyetlen kötőhurokban helyezkednek el. Az átfedés olyan mértékű, hogy a reaktív 

hasadó kötések kimotripszin és tripszin esetén egymással szomszédos szekvenciák (67Tyr-

68Arg és 68Arg-69Ile). A kanonikus inhibitorok működésére vonatkozó ismereteink szerint a 

célproteázzal való kölcsönhatás egy jól definiált és stabil szerkezetű kötőhurkot igényel. A Tyr-

Arg és Arg-Ile hasítóhelyek független működése tehát a kettős kötőhurok különböző 

konformációs állapotaihoz kötött, vagyis szokatlanul flexibilis szerkezetre utal. Ez a tulajdonság 

példa nélkülivé teszi az AkCI/1-et a napjainkig megismert Laskowski-féle standard 

mechanizmussal működő inhibitorok között. 
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SUMMARY 

Proteins are essential components of the biological processess in living organisms. Their 

structures are primarily determined by their amino acid sequence. The balance of structural 

flexibility and stability which ensure the functionality of proteins and protein complexes is a 

well studied subject in modern biochemistry. There are numerous attempts in applied 

biotechnology to increase the stability of industrial proteins, and to modify/enhance the 

biologically relevant molecular interactions. Our research group have studied specific 

interactions between serine proteases and their inhibitors since the 80’s. The aim of the former 

studies was to determine whether, how molecular flexibility affects the catalytic mechanisms 

and substrate- or inhibitor specificity. 

The aim of my PhD work was to study the extreme resistance of the crayfish trypsin-bovine 

pancreatic trypsin inhibitor (CFT-BPTI) complex against denaturing conditions, and to explore 

the structural features behind this phenomenon. I have studied the thermal and chemical 

denaturation processes of crayfish and bovine pancreatic trypsin and their complexes with BPTI. 

Our gelelectrophoretic experiments showed that CFT is resistant against SDS-treatment at room 

temperature, which implies the kinetic stability of the protein. Moreover binding of BPTI 

enhance this resistance. In the absence of the inhibitor, thermal denaturation profiles of the 

proteases indicated the higher structural stability of the mammalian trypsin. However, addition 

of BPTI caused dramatic enhancement of the stability of the crustacean trypsin, indicating 

stronger enzyme-inhibitor interaction (than in the case of bovine trypsin and BPTI). In addition, 

urea-induced denaturation experiments revealed that unfolding of CFT cannot be described by 

the well known two-state mechanism, because the process results in multiple, structurally 

different products. Isolation and N-terminal sequencing of these products revealed that they are 

autlolytic products rather than folding intermediers of the enzyme. 

To reveal the structural features responsible for stability differences we determined the X-

ray structure of CFT in complex with BPTI and compared it with the bovine trypsin-BPTI and 

CFT-SGPI complexes. However we found some „extra” contacts, these cannot sufficiently 

explain such a high structural stability. In addition we compared the structural flexibilities of 

the trypsin-trypsin inhibitor complexes through B-factor analyses. We identified a region 

between residues 150 and 180 of CFT in complex with BPTI that has higher flexibility compared 

with other homologous structures. Based on our previous experiences, we concluded that these 
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flexible has also important contribution to the extremely strong interaction. Variance analyses 

of B-factor values revealed that some local flexibility differences between the compared 

structures can be linked to the taxonomic origin of the protease or to the binding inhibitor 

partner.  

AkCI/1 a protease inhibitor isolated from the seeds of Acacia karroo showed another kind of 

flexibility. Kinetic studies revealed that AkCI/1 inhibits trypsin and chymotrypsin strongly and 

with almost identical affinity. Homology studies of the primary structure, binding studies, and 

limited proteolyses experiments suggested that AkCI/1 has a special inhibitory mechanism. 

Unlike other known Kunitz-type and Bowman-Birk inhibitors isolated from Leguminous seeds 

AkCI/1 has two overlapping protease binding sequences within one inhibitory loop. The P1-P1’ 

reactive sites for chymotrypsin and for trypsin are neighboring residues (67Tyr-68Arg and 

68Arg-69Ile respectively). According to previous studies the interaction between a canonical 

inhibitor and its target protease requires a well definied, structurally stable binding loop. 

However independent function of the Tyr-Arg and Arg-Ile reactive sites are necessarily linked 

to different conformational states of the protease binding loop. These structural features make 

AkCI/1 unique within the group of the known standard mechanism inhibitors.  
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I 

 

FÜGGELÉK 

Adatgyűjtés  

Tércsoport R3:H 

Cella paraméterek a=b, c (Å) 139.0, 93.4

Felbontás (Å)a 40.90-1.99 (2.04-1.99)

Rmerge (%)a 5.6 (56.8)

<I/σ>a 18.3 (2.0)  

Komplettség (%)a 98.1 (83.2)

Redundanciaa 5.3 (3.1)  

Finomítás  

Mért reflexiók 238187 

Független reflexiók 45201 

Rwork/ Rfree (%)b 14.9 / 18.2

Nem-hidrogén atomok száma  

Fehérje 4452 

Víz 473 

Átlagos B-faktor értékek (Å2)  

Fehérje 35.8 

Víz 40.3 

Összes 36.2 

R.m.s. kötéshosszak (Å) 0.0053

R.m.s. kötésszögek (°) 0.902

Ramachandran plotc  

Kedvező (%) 98.1

További megengedett (%) 1.9

Kedvezőtlen (%) 0 

a Zárójelben a legmagasabb felbontású héjra vonatkozó értékek

b R-faktor= Ʃ|Fo-Fc|/ƩFo  

c Ramachandran diagram alapján a legkedvezőbb és a még megengedett kötésszögpárok 

százalékos aránya (MolProbity programmal meghatározva)



II 

 

N-terminális szekvenciák:  

1. IVGGTDA 

 2. IVGG 

 3. LQIVAG

 4. L(I)S(I)G(L)S(H)

 5. I(L)S(I)L(G)S(H) 

 6. VTVP

 

 

 

CFT aminosav szekvencia (UniProt: Q52V24): 

        10         20         30         40         50         60 

IVGGTDATLG EFPYQLSFQE TFIGFSFHFC GASIYNENYA ITAGHCAYGD DYENPSGLQI 

1.-2. 3. 

        70         80         90        100        110        120  

VAGELDMSVN EGSEQIITVS KIILHENFDY NLLDNDISLL KLSGSLTFND NVAPIALPEQ  

 4.-5. 4.-5. 

       130        140        150        160        170        180  

GHTATGDVIV TGWGTTSEGG NTPDVLQKVT VPLVSDEDCR ADYGADEILD SMICAGVPEG  

 6. 

       190        200        210        220        230  

GKDSCQGDSG GPLAASDTGS TYLAGIVSWG YGCARPGYPG VYTEVSYHVD WIKANAV 

 

A kapott N-terminális szekvenciák - a 3. minta kivételével - mind tripszin hasítóhelyet követő 

szekvenciák. 

 

*: A kecskerák gyomornedvéből 4 különböző tripszin izoformát sikerült izolálni, melyek 

elválasztása nem minden esetben sikerült tökéletesen. Az eredeti szekvenciától való eltérés oka 

lehet, egy CFT3-tól eltérő izoforma jelenléte. Az „LQIVAG” szakasz megtalálható a 

szekvenciában. 

 

 

 

1.

5.

2.
3.

4.

6.



III 

 

 

Az AkCI/1 elsődleges szerkezete. A 3 különböző specifitású proteázzal végzett limitált proteolízis 

során keletkező átfedő szekvenciájú peptidfragmentumok aminosavsorrendjét N-terminális 

szekvenálással és tömegspektrometriával határoztuk meg. 

  



IV 

 

 

Az AkCI/1 inhibitor limitált proteolízis termékeinek elválasztása fordított fázisú kapilláris 

kromatográfiával. C1-C7=kimotripszines emésztés peptidfragmentumai, T1-T7=tripszines emésztés 

peptidfragmentumai, E1-E7: Staphyloccus aureus V8 proteáz emésztés peptidfragmentumai (a 

fragmentumok jelölése azonos a Függelék előző ábráján látottakkal) 



V 

 

PDB 

kód proteáz inhibitor Φ3 Ψ3 Φ2 Ψ2 Φ1 Ψ1 Φ1' Ψ1' Φ2' Ψ2' Φ3' Ψ3' 

 kimotripszin              

1ACB  eglin C -144,77 166,33 -79,30 152,89 -97,07 39,71 -90,44 165,54 -131,28 120,90 -129,17 129,36 

1CBW  BPTI -80,86 -21,86 -66,47 157,10 -108,68 23,03 -85,69 -170,32 -146,23 80,96 -106,96 140,10 

   -86,17 -9,20 -72,34 150,62 -96,82 18,11 -76,70 -167,46 -153,06 77,42 -101,22 128,82 

1CHO  ovomukoid 3 -130,72 149,81 -67,84 159,86 -107,39 31,61 -73,92 159,33 -113,33 106,71 -141,64 75,65 

1GL0  PMPD2V -114,74 167,37 -73,71 156,13 -108,62 37,43 -73,55 163,36 -94,88 120,88 -102,15 120,48 

1GL1  PMPC -131,27 161,49 -72,64 163,80 -112,86 42,35 -78,21 161,56 -97,76 131,60 -109,11 136,12 

   -133,97 165,63 -75,41 162,67 -113,21 45,07 -80,21 154,99 -89,70 134,54 -112,37 139,26 

   -129,22 161,35 -73,38 162,24 -111,87 46,32 -82,99 156,66 -94,35 122,91 -97,87 135,38 

3BG4  Guamerin -152,17 138,06 -80,34 135,69 -67,10 36,90 -90,37 146,95 -94,94 122,92 -111,18 112,21 

3RU4  BTCI -139,41 151,18 -68,11 153,50 -90,88 37,74 -105,39 178,04 -125,33 114,83 -65,83 158,73 

3T62  SHPI -100,41 -8,79 -72,54 155,02 -102,54 33,15 -87,41 164,36 -118,99 96,88 -128,72 91,71 

   -101,93 -7,46 -70,39 159,21 -108,19 35,40 -82,27 173,84 -124,56 92,63 -125,46 90,20 

   -98,65 -12,53 -70,34 159,41 -111,07 32,78 -90,99 177,28 -127,14 93,41 -127,00 92,65 

 tripszin              

1ZR0  TFPI-2 -89,50 -13,10 -77,81 160,50 -109,80 29,99 -92,85 176,55 -129,50 80,55 -99,86 125,20 

   -86,29 -29,31 -61,98 160,38 -115,06 30,27 -94,43 177,97 -133,60 81,17 -98,11 123,07 

2F3C  Infestin 1 -118,95 142,97 -58,82 156,99 -102,97 33,03 -80,45 144,48 -94,90 114,97 -144,54 68,35 

2FTL  BPTI -76,48 -22,63 -70,06 154,02 -103,52 35,42 -89,44 167,95 -124,79 77,08 -101,98 126,82 

2G81  BTCI -132,87 148,92 -65,13 159,86 -101,22 37,37 -102,13 175,08 -118,56 122,11 -68,03 155,20 

2ILN  SMTI -139,07 138,84 -62,57 158,50 -105,94 45,13 -111,10 173,59 -119,07 112,39 -72,46 162,11 

   -130,85 140,21 -64,88 157,73 -100,28 39,84 -104,30 170,65 -108,49 120,10 -67,94 159,57 

2QN5  RBTI -76,15 -16,21 -53,22 157,68 -116,11 42,45 -86,31 -172,20 -139,22 115,25 -75,05 171,22 

3D65  Textilinin-1 -83,87 -27,24 -65,69 149,80 -108,30 32,60 -73,24 159,40 -103,84 110,39 -122,64 101,31 

3E8L  

Serine Proteinase 

Inhibitor A -114,39 -1,59 -80,76 150,84 -94,05 27,37 -62,84 150,23 -94,16 115,64 -78,81 150,86 

3M7Q  SHPI-1 -86,47 -23,99 -70,73 154,57 -111,56 34,96 -79,01 170,81 -116,22 95,55 -119,75 97,05 



VI 

 

PDB 

kód proteáz inhibitor Φ3 Ψ3 Φ2 Ψ2 Φ1 Ψ1 Φ1' Ψ1' Φ2' Ψ2' Φ3' Ψ3' 

 tripszin              

3RDZ  BWI-1 -141,74 156,79 -63,22 160,10 -110,04 34,24 -86,91 171,16 -120,58 123,84 -130,19 150,15 

   -140,98 160,32 -64,65 160,34 -111,74 35,00 -86,12 172,40 -122,92 121,21 -128,71 147,68 

3RU4  BTCI -132,05 145,58 -65,30 158,03 -95,69 40,91 -102,01 171,09 -122,65 111,46 -75,68 163,57 

4AOQ  SOTI-III -116,23 -58,97 -66,87 148,69 -91,29 41,48 -121,77 168,49 -92,87 145,42 -134,41 159,52 

   -121,41 -59,58 -61,13 140,21 -85,61 40,64 -121,21 169,57 -92,74 144,83 -131,13 153,66 

   -119,74 -57,82 -69,24 146,43 -88,43 42,46 -118,46 168,16 -95,41 143,13 -132,26 154,97 

4J2Y  ECTI -60,20 -39,47 -65,70 143,48 -95,34 42,90 -79,87 156,44 -79,47 -23,40 -123,91 175,69 

4U2W  HV-BBI -141,92 139,30 -68,08 158,47 -98,05 34,35 -95,38 169,86 -108,81 109,87 -83,88 164,85 

4XOJ  SFTI-1 -142,09 147,25 -66,10 161,65 -102,02 36,49 -97,12 169,77 -109,42 110,96 -80,17 164,76 

2XTT  SGPI-1-PO2 -131,84 155,43 -69,69 167,51 -118,73 35,60 -84,32 160,61 -83,72 160,28 -131,06 162,54 

1F2S  MCTI-A -130,59 109,78 -57,09 141,91 -88,12 40,38 -91,78 141,39 -79,51 122,96 -150,76 133,28 

1D6R  Soybean BBI -138,72 144,81 -70,72 155,58 -95,44 44,93 -95,99 162,13 -108,19 96,71 -87,48 170,77 

2BTC  CPTI-II -126,16 107,61 -57,03 149,18 -93,82 38,90 -84,87 147,13 -87,36 121,86 -146,73 127,02 

1SFI  SFI -142,88 144,15 -74,00 165,61 -104,55 32,66 -88,44 173,97 -111,62 119,12 -81,84 159,98 

1SBW  Mungbean BBI -130,05 146,72 -73,29 160,14 -100,20 41,70 -102,52 173,58 -117,67 109,36 -85,20 164,96 

1C9T  Bdellastatin -150,38 150,44 -79,52 162,37 -96,84 52,85 -88,39 -177,97 -122,45 91,54 -69,12 129,80 

   -151,10 154,63 -82,28 159,85 -92,42 49,90 -86,22 -178,87 -125,29 91,30 -71,49 124,99 

 

Tripszinnel, illetve kimotripszinnel komplexált kanonikus inhibitorok P3-P3’ főláncának torziós szögei. 
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